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নিবেদন । 

“ভাব-মাপব" প্রশন্ধ ৭৭ প্প্রকাশিতে হইল”। ইহা সম্পূন 

নন ধরণ লিখিত। উনার বিময় ও নাবপ্টলি হিন্দুদিগের 

মপধো অতি প্রাচান কাল হইতে প্রচলিহ ডিল-ক্ষিন্থু পৃস্থকাকাকে+ 

সহজ ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত ভইল। বীভাদের কিসের 

কাধাবলি বিষয়ে কতকণ্খলি কুসংস্কার আছে ও ধাভারা প্রকৃত 

ব্যাপাব বুবাতে ইচ্ছা! করেন ভাভারা অগ্টগ্রহ করিয়া এই প্সশ্তক 

পান কবিলে সনিশেব জানিতে পারিব্নে। ভ]ুষা চন্দ স্য্ি-তিন্ুত 

শাদর্শনারা-চিতন ও আ্রীকুন্দের আঁজাবন ইতিহাস সন্ন্ধে আমরা 
কিছু ব্ললিষ্ডে চাভি নাউ পাঠ * করিলে নাবুক পাঠকগণ 
ঝুঁঝতে পারিবেন । আমরা বঙ্গ-সমাজে ইনার আদর দেখিা,লই 

পা তইব। গ্রন্থকারের প্রণাত “হাব-মাধব” (ছিতীয় থ), 

ঈশোপনিষদ ( উতরাম্তি, "াঙ্গাল! ও সংস্কৃত বাখা। সহ), এবং 

গীতাব ইংরাজি পগ্ভ অনুবাদ আগ্মাংদর নিকট যন্্ষস্থ আছে। 

ইত*২৯এ শ্রাবন সন ১৩২১ সাল। 

১৭ নং ক্লাইভ গ্রীট, নিবেদক-_ 

কলিকাতা । ) জি বি, নিরো এও কোং 





মুখপত্র । 
ঘ মধু-মন+উ কর্ম্মণি মন্যাতে রু্ধশ্চন্তঃ__উত্কুষ্ট বলিয়া 

মনন করা হয় ইহা__-মনোনাত সন্ভা ) মনস্থির থাকিতে পারে 

না__কেবল মনন করে, যাহা মনন করে তৎক্ষণাৎ তাহার রূপ 

ধারণ করে, মতএব সন্ভা হইতে সন্তান্তরে গমন করে--উহ্বাই 

মনের স্বভাব, মনের এই চঞ্চল অবস্থার নাম চিন হযুক্ত 

আবস্তা__চিন্ত সদাই প্রবৃন্ত_চিন্তাবস্া নিবৃন্ত হইলে &মন প্রাণে 

যুক্ত হইয়া বুদ্ধিতে লান হয়, বুদ্ধি ঈশে আবুস্থিত ( বুদ্দে 

শরণমঘ্িচ্ছ, বুদ্ধেঃ পরতস্থ যঃ সঃ) ঈশ ও জরনীশের মধাবস্তী 

প্রাপক স্বরূপ বিদ্যমান ; অতএব মন বুদ্ধি দ্বারা ঈশে লৌছিয়), 

ঈশহ্ধ প্রাপ্ত হয়__ঈশ্বরের ন্যার সবনসিদ্ধ ভয়, “এজ” “চি” 

“প্রাণ” বধ “শুক্র” ইত্যাদি বাকা দ্বারা যে অবস্থা সুচিত হয়-_- 

সেই আবস্থায় অবস্থিত হইয়া ঈশের ্যান্ম ভগব২পদবাচ্য হয় 7 

এই অবস্থাই ঈশ্বর, পরমেশ্বর, অক্ষর, পুরুষ ইত্তাদি বুনামে উক্ত 

হয় এবুং স্ত্রী বা পুংলিঙ্গে বর্ণিত হয়__এই ভাব পরব্রঙ্গের একাংশ 

মাত্র--মন এই একাংশ জানিয়াই পুণ বঙ্গ পুরুষোন্তমকে জানে 

(ক্ষর হইতে অতীত অক্ষর হইতে উত্তম অর্থাৎ উদ্ধতম যে ভাব 

সেই পুর্ণ ব্রহ্ম বা পুরুষোন্তম )- ঠতব্ব তঃ জানিয়া! তাহাই হইরা যায় 

এই অবস্থা ভাবমাত্র শেব_উপলম্িগমা__ইহ! শাস্ত্রে ব্রীবলিঙ্গে 
সাধারণতঃ উল্ত" হইয়া থ্রাকে। ইহা অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত, 
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সনাষ্ঠন, সনবনাশে ইহার নাশ ভয় না। মন পূর্বেবাক্ত সন্তা- 

সমহের মধো কো নন এটি সভাঁকে ধরিরা অর্থাহ মনন করিয়া 

অবস্থান করো? উত্তাদিগের, মধো ধষটি শেষ বাআদি " যে 

আদি সেই শেষ | অবন্থা_ ভাবমাত্র শৈষ" বলিয়া উল্ত হইল 

উহা প্রম বস উাই মনর (বা আম্মার ) ্ববন্ম স্বভাব 

শুদ্ধ হুদ্দ যু ক্ত-_শর্থা মন যখন বভিরা শ্রর ত্যাগ করিয়া আপনাকে 

আপনার মাশ্রয় করিতে_নর্থাং আপনাকে ধরিতে অভ্যস্ত 

হয়_-তখনউ এ এভাবে পৌছায়। উহাই যোগীর যুক্ত অবস্থা । 

উহু “মধু নামে আঙখ্াত হইয়াছে । ভগবান আকুল এ 

অবস্থার জ্াপকং__আত এব সাধকেরা ইহাকে মাধব এই নামে 

.আখ্াাততে করিয়াছেন। মাধবের বাচা বে ভাবত “ভাব- 

মাধব"---এই কাবোর বিবয় এ ভাব_হাই ইহার নাম “ভাব 

মাধব" ভইল | **মধু বাত। প্রতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিঙ্গাব ও মধু 

মধু'__মধুই ভাববিশেষই বায়ু দ্বারা, ( শরারস্থ* বায়__ল্লায়ন শুল- 

বাতা-া15৮0৮11৮1 001:1) ্ননৈমণ-চিন্তন-রাপ “জুঞ্চপ্নী, 

করিতেছে অর্থাত পিন প্রাপ্রিতে স্কন্তি পাউছেছে এব, বাপি 

প্রাপ্তিতে সঙ্কুচিত হই [ভে এবং নানা প্রকারে স্ধগলিত 

ভইততেে__পিন্ধু বা" জল সেই মধুক্ই ভাববিশেষাকে 

তুল ভাবে, পধ্ণিত করিচভাে অর্থাৎ টা শু 41 স্ব | 
ক্কা স্ব 

র্ 
পপ ০১ /০ স্ঞ্ধৃ 

যন্তিক। প্রস্তরাদিতে পরিণত করিতেছে_সেই ভাব-বিশেবকেই 
আনা প্রকারে সঞ্চালিত করািতিছে--সবইু কেবল একমাত্র ভাব 
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ভাব ভাব__মভাব কিছুই নাইন, ইতি ন ট্রি” আদৌ নাই__ 

সবই “স ইতি স ইতি” সবই মাধব__সবঈ বাস্থধ্রেব__-কৈবল্য 
ৈন্লা”। ভাব্গ্রাহা জনার্দন্_-( জন্ঙ অর্থাৎ জন্মকেন্ জন্ম-ম্ব্বা- 

আাদি পরিবঞ্ধনকে বিনি ভার্দন করিয়াছেন জয় করিয়াছেন 

তিনি কেবল ভাবগ্রাহী_ভাবেই আছেন )। 

পূর্বেবাক্ত ভাবই মূনর স্গভান_-তদ্টিন মন অন্য যে কোন 

আনস্থার থাকে_বা মনন করে_হাহা তাভার বু্ধিষ্থাপা 

অবস্যা__ইন্দ্রিয়ের মধু-_ইভাতকও মধু বলে উভা মনের অভাব, 

অনবস্থা, বা বন্ধাবস্থা-_এই মধু বা অনবস্থাকে ভগকান্ **সৃদন? 
করিয়া মনকে তাহার প্রকুহ ্ভাবে* আানিয়াছিলেন__-এই জন্য 
ভগবানের আর শ্/কটি নাম মধুসুদন 1” 

পাড়াবশতঃ আমি নিজে দেখিতে পারি নাই--অনেক ভুল 
আছে-_পাঠই ক্ষমা করিবেন। ৃ্ 

নং, ঘোষপাড়া লেন। | নিবেদক-- 

সালিখা-_হাবডাঁ। গ্রন্থকার | 
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সনাষ্ঠন, স্রবনাশে ইহার নাশ ভয় না। মন পুর্ববোক্ত সন্তা- 

সমুহের মধো কোন এইটি সন্াকে ধরিয়া তার্ধাৎ মনন করিয়। 

অবস্থান করে। উতাদিগের মধো যেটি শেষ বা আদি * যে 

আদি সেই শেষ ৰ অনম্থা__ভাবমান্র শৈষ" বলিয়া উক্ত হইল 

উহ্াই পরন বস্থা_উচ্াই ম.নর (বা মাস্সার) ্ববন্থ, স্নভাব_- 

শুদ্ধ হুদ্ধ মুক্ত__চার্থা মন যখন বভিরা শ্রর ত্যাগ করিয়া আপনাকে 

আপনার হাশ্রর করিতে মর্থাহ আপনাকে ধরিতে অভাস্থ 

হয়_তখনউ এভাবে পৌছার। উহা যোগীর যুক্ত অবস্থা । 

উহতুই “মধু নামে আখাত হইয়াছে। ভগবান্ শাকুমঃ এ 

অবস্থ'র জ্বাপক্আত এ এব সাধকের! তাহাকে মাধব এই নামে 

আখ্)াদ্ত করিয়াছেন। মাধবের বাটা বে ভাব “ভাব- 

মাধব"-_এই কাবোর বিশর এ ভাব_£তাই ইভাঁর নাম “ভাব- 

মাধব" হইল । *“মহু বাত। প্ুতারতে মধু ক্ষরন্তি সিঙ্গা ও মধু 

মধু"-__মধুঈ ভাব'নশেলই বায় দারা, ( শরারস্ত* বায়__লায়ন গুল- 

বাহী-0০0৮)৮117 17:11) ্ননৈষণ-চিন্তন-রূপে “জুগ্চপ্না" 

করিতেছে অর্থাৎ প্রিনপ্রাপ্টিতে স্ষণ্ডি পাউভেছে এবং স্বাপ্রিয়- 
প্রাপ্ডিতত সঙ্কচিত ভঈতেছে এবং নানা প্রকারে সর্চালিত 

ভইক্তাছ-_সিন্ধু বাঁ জল সেই মধুকেই ভাববিশেষকেই 

ক্রাইতত--মর্ধাৎ স্ুল ভাবে, পরিণত করিতেছে অর্থাণ 

স্িক। প্রস্তরাদিতে পরিণত করিতেছে_-৫সই ভাব-বিশেনাকেই 

খানা প্রকারে সঞ্চালিত,করাতিছে--সবইু কেবর্ন একমাত্র ভাৰ 
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ভাব ভাব_-মভাব কিছুই নাই--ন, ইতি ন টি” আদৌ নাই__ 

সবঈ “স ইতি স ইতি” সবই মাধব-_ সব বাস্থুদ্রেব-কৈবল্য 

কৈৰলা। ভাবগ্রাহা জনাদ্দন-__( জন্ত অর্থাৎ জন্মকে" জন্ম-স্বহা- 

আদি পরিবকুনকে যিনি আর্দন করিয়াছেন জয় করিয়াছেন 

তিনি কেবল ভানগ্রাহী__ভাবেই আছন )। 

পরবাক্ত ভাবই মনের দ্গভান_-তছ্িন মন অন্য যে কোন 

গবস্থার াকে_বা মনন করে--তাহা! তাহার বুৃন্ধি্গাৰপা 
বস্তা ইন্দ্রিয়ের মধু-_ইহাকেও মধু বলে-ইভা মনের অভাব, 

অনবস্থা, বা বন্ধাবস্থা- এই মধু বা অনবস্থাকে ভগকান * “সৃদন” 

করিয়া মনকে তাহার প্ররুত ন্সভাবে* আনিয়াভিলেন_:এই জন্য 

ভগবানের আর »একটি নাম মধুসুদন |” 

পাড়াবশতঃ আমি নিজে দেখিতে পারি নাই--অনেক ভুল 

আছে-_পাঠঞ্ই ক্ষমা করিবেন। 

৪নং, ঘোষপাড়া লেন। | নিবেদক-__- 

সালিখা-_হাবড়া। গ্রন্থকার । 
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ও 

বীজিল 

নিধিলি 

শান্তি পরা 

আধ্য-হেয় 

স্বায়বরে 

কম্বম-আকর 
কুষ্ক,ম 

ঘামে 

অচ্চাত 
সঙ্গ 

বিরাজিছ 

চঞ্চল 

কুন্তীনে 

স্বস্থথী 
আপনি 

উতকর্ষ-সাধক উতকর্ষ-বাধক 

রি যেন 





'তনন্ত বিচিত্র বিশ্ব একাংশ বাহার, 

নিজ (বাধ রূপ থিনি, ইঙ্গিরের পার, 

প্রাণরূপে পশিলেন ধিনি চর [চর্, 

মণিমালে সুত্র যেন মণির ভিতর ং 
নারে ধরি জীবগণ স্রাইছে জীবন, 

খন্ধ নামে তাই ফষায়ে গায় খধিগণ ও 

কিছু নাহি ছিল যবে, ভাব চমত্কার 

ছিলেন কেবল যিনি অনন্ত অপাদ্র : 



জাব- মাধব । 

অক্ষর অত আদি নান? অভিধানে, 

সে দশায় যোগিগণ ষাহারে বাখানে £ 

ল্য যিনি গুরুগম; সাধনার বলে, 

স্মরি তারে ভক্তি-ভরে কাব্যের মঙ্গলে ১ 

দেখাইল তারে গুরু বিষু্-অবতার 

করি ভার নমস্কার অপার অপার । 

(২) 

যথ1 পুরা হব বন্ড ইচ্ছিলেন তিনি, 

অমনি প্রস্থতি তাঁর নিন্-প্রবাহিণী,_ 

জনমিল স্ুল সুল্ন স্থাবর জঙ্গম, 

উদিল বিচিত্র দুশ্য বিশ্ব-মনোরম । 
ক্রমশঃ হইল নান জীবের উদ্চব, 
সর্ন-শিরেমণি তবে উদ্িল মানব ; 

উৎ্কষের পপে সদা পায় ধন্ধ-কলে 

ধন্প-লষ্ট মাঝে মাঝে ডুবে পাপ মলে । 

বিবিধ অধন্ত্র স্জি মানব অবোধ, 

উগ্কর্মের উদ্ধগতি করে অবরোধ ; 

পাপ-পঙ্গে মগ্ন ধরা করে টলমল, 

জাবচন দগ্র ভর ভ্রিতাপে কেবল । 

উত্কনের অবরেপ করিতে “মাচন, 

. কফ্টযাতের চ্যতি যেন হয় মহাজন । 



প্রথম সর্গ।' 
4 নি 

(৩) 
নিশীণিনী তমস্থিমী ভাপ্রপদ মাসে, 

কুষণ-কান্তি কলাদদ্বিন্টু প্রকাশে আকাশে, | 

ত্বাদিনী নাদিনী ঘোর ধায় ঘর্ন ঘন, 

থাকিয়া থাকিয়া, বেগে বহে প্রভঞ্জন, 
বিদ্দু বিন্দু বর্ষে বারি, সুচসম লাগে, 
কেহ নাহি বাহিরায় গুহ-বহির্তাগে। 
কালিন্দী কল্লোলে বহে উছলিয়া কুল, 
মথুরা-নগরী আজি ভয়-চিন্তাকুল, 

নাহি চলে রাজপথে ছুষ্ট উচ্ছ্ ঙ্াল, 
গুহ নাহি ছাড়ে পাপী ভয়েতে বিহ্বল, 

পৃশভাবে পুরবাসী মগ্ন ক্ষণতারে, 
পরস্পরে দেগে মুখ, বাক্য নাহি সরে। 
কি এক গন্তীরভ্ুাবে ষেন ত্রিভুবন, 

উদ্বেগে অপেক্ষা করে কি এক ঘটন। 

(৪) 

কি যেন কি ভাব ধরে বিশ্ব-চরাচর, 
যেন কিছু ধ্যানে এবে হইল পর £ 
তুঙ্গশৃঙ্গ হিমগিরি ব্যোম-বিডীষণ 
ভক্তিনভাবে কারো যেন চিন্তায় মগন ; 

সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধগণ তন্মন1-আন্তরে, 

আন্মভাবে রহে এবে আপনা ভিতরে ) 



ভাব-মাধব। 

ংসারী ক্ষাণক তাজ্ি মততার ঘোর, 

কি. এক উদ্রাসভাবে হইল বিভোর ; 

তরে তৌধ্যতিক ভ্যুজে দিব্যাঙ্গন।, 

ল্ভক্তিভাবে করে এবে ঈশ-জারাধনী ; 

উঞ্লীন বহিল নদী গাতি কলভানে, 

মাহিল বিহঙ্গমহ ঈশ-আরাহানে : 

ক্ষণেক সংসার হয় অমুতের খনি, 
« উডিভত গ্ুকাশভাবে পুরিল ধরণী । 

(৫ ) 

বিশ্বন্ঠর বানুদে পতিত-পাবন, 

কলুম-নাশন-হেতু কারে ভাগমন ? 

জন্মিবার ভাগে ভার প্রশাব-প্রচার, 

ক্ষণতারে দা.র'সরে মোহ-আন্গকার £ 

মনামা মানসমানঝে বছৰ তানুমান, 

সখতুগখ-স্পর্শ-হীন অবস্থা মহান ও 

শগাপনাতে আন্মাযোগা দেখিরা আপনে, 

'্বাভারা ভাব এক লভিল তংঙ্্ানে £ 

ক্াণক নিষ্টাওর ভাবে অভাবের ভাব, 

ভাবুক গুহার মনে হঈল মভাব ; 

 হাশার আলোক পায় পতিত-নিচয়। 

*তত্াগ্রানি-নাশে ক্ষণ শ্রস্তচিন্ত ভন. 

এ 



প্রথম নর্গ। * 

ভবে আ ্াবিভাৰ হবে রুম-কল্প তর, 

ছায়াযুক্ত আগে তাই জীবনের যব । 

(৬) 

কি এক মঙ্গল-ছায়া। ধরণীর গায়, 
স্ফ-ন্ডিময় প্রাণীচয় উদ্ভাসিত তায় 

মথুরা-অধিপ হেগ! কংশ যছুপতি, 

ভেন ভাব-মাবি্ভাবে নহে-হ্ৃস্টমতি; 

কি যেন কি অমঙ্গল ঘটিছে, ভূভাগে, 
চিন্তাকুল মনে কিছু ভাল নাহি লাঞ্গে ; 

বিলাস-বিভব-পূর্ণ সুখের আগারে* 

স্ুখলেশ নাহি পায় মনের বিকারে; 

ইন্দিয়ের উপযোগী সামগ্রী-নিচর, 

যাণেষ্ট বিকীর্ণ আছে সর্বন-গ্রহময় £ 
কোন স্থানে বুগ্ভভা % স্দিরা-কলস, 

কাথাও বা বাম$কুল নিদ্রায় বিবশ ; 

কোথাও বা বন্ধুগণ ভশ্য-সহচর, 

স্বকাম সাধিয়! এবে নিদ্রায় তৎপর 

(৭) 

ভোগথিন্ন কংশরাজ এবে অন্যমন, 

বিরক্তি-ভাজন তাঁর ভোশের সাধন 3 

একাকা নিভৃত-কর্ষে শয্যার উপরে 

নিদ্রার সাধন! করে আরামের তরে ; 



ভাব-মীধব। 

এক যায়, উঠে আর চিন্তার লহরী, 
গু 

নিদ্রা নাহি আসে তার, শেষ বিভাবরী । 
স্হসা কুটিল মোহ, প্রকাশিল জ্ঞান, 

, অধোগামী মন তার উঠিল উজান; 

“ন! জানি কিসের তরে এত আয়োজন, 

কেন বৃথা উপাচ্জিন্ন এত রাজাধন ; 

হিঃসা দ্ধ এতকাল করিনু কেবল 

যার তরে,, এখনো সে সমান বিরল; 

তবে কেন বৃথা সব, কি করি এখন ১৮ 

সহগা এ হেন ভাবে উজলিল মন॥ 

(৮) 

ভুলিয়া অভাবে জীব অন্ুক্ষণ ভোগে, 

স্লভাব প্রবল, তবু প্রকাশে ক্রযোগ্ে ও 
যেমনি উদ্দিল সন্ত কংশরাজ-মানে, 

তাপুর্বব দেখিল কিছু যেমন স্বপানে ; 
আলোকে গঠিত এক মুন্ডি মনোহর, 

বাহায়ন-ঈগাথে পশে গৃহের ভিতর, 

জ্যোতিম্ময় দিব্য-সুস্তি শ্টামল সুন্দর, 
গলে দোলে ফুলহার_ধুত-পীতান্বর ; 

শিখণ্ডীর পক্ষসম বিচিত্র-বরণ, 
“সথ মণ্ডল জ্যোতি শিরং:-ক্ুশোভন ১ 



প্রথম সর্গ' , 

ঈষৎ বঙ্কিম বামে, অলঙ্কার ধরে, 

রিপুপ্তয় অন্ত্রচয়*“করি শোভা করে 
বীর-কান্তা-বিমোহন ভীমকাম্ত দেহঃ 
কমনীয়-কঠিনের সাধারণ পেত 

(৯) 
উদত্রান্তের সম কংশ বিষ্মর মানিয়া, 
তঞ্চঃ পিয়িল রূপ যেন আগ্রি দিরা ; 

যত দেখে বূপরাশি বাড়য়ে বিস্ময়, 

কীট ভূঙ্গলম ক্রমে আত্মহারা হয় ; 

তমঃ-অভিভবে হয় সন্ত পরাজয়, 

অমনি কংশের হয় ভাব-বিপধ্যয় ; 

“এ বুঝি কে মাদুকর মোরে যাদু করে, 
ত1 না হ'লে হেন ভাব উদে কি তাগ্তারে; 

উঠ্চৈঃস্বরে তবে কংশ ডকিল ভঙ্কারে,_ 

“কে আছ কিন্করু হেথ! ধর দুরান্নারে ; 
যাদুবলে পুরমাঝে পশিল বর্ননর, 

নাশিবারে কোথা হ'তে আইল পামর ;” 

সংহ্ত্বাহীন যছুপতি পড়িল ধরীয়, 

__মনগুণে ধন্ন আহা! ধন্ম-মন্তরায় ! 

( ৯০) 
সেবক-সেবিক সব ব্যাকুল পরাণ, 

রাজার চীৎকার শুনি হয় ধান্বমান ; 



, ভাব-মাথক। 

জরাসঙ্গ'সৃত। তুই, কংশের মহ্ষী, 

ধাইয়া আইল বেগে আলুথালু-কেশী : 

হ্বাইল বিশ্বস্ত যত পুরপালু বার, 
,সভসা বিগদ' গণি হইল অধীর : 
কেহ ক! শীতল বারি সিঞিলি ব্দনে, 

কেহ বা স্নিগ্ধ বায়ু বিউনিল সঘনে'॥; 
কিছুক্ষন পরে রাজ! পাইরা চেতন, 
ভয়-বিজড়িত স্বরে কহিল বচন : 
“এ কড় বিয়ম-শক্র নাহিক নিস্তার, 

নাশিব্বরে নহি কুরে, অন্ধ ব্যবহার 7. 
আখির তড়িত শ্রার সম্মোভন বেশ, 

ক্ষপেব দেখিলে নাহি থাকে জ্ঞানলেশ : 

মি 

“বিষয় স্জন হ'তে বল হারে মন, 

আমার বলিতে শাহি রাখে প্রয়োজন : 

অন্তর মারিয়া মোরে লাবে রাজ্যধন » 

বিনা যুদ্ধে যাদুকর করিবে নিধন :. 

এখনে বালক বলি হয অনুমান, 

কালে হবে শঙ্্ধারী বারের প্রধান + 

যাও সব অনুচর, কর অন্বেষণ, 

ঠাঙ্ক,রে কণ্টক-তরু করুহ নির্খন 



প্রথম সর্গ। 

এ বুঝি বা হবে সেই দেবকী-নন্দন' 

নারদ আমারে পুর্ন বলিল যেমন ; 

দেবকী আক্াশ-রূগী, -তাভারু নন্দন 
আকাশে গঠিত তনু, আকাশ" বরণ । 

বর্ণনার অনুরূপ বটে এই রূপ, 

কিন্তু এবে মনে মোর গায় অণ্যরূপ ॥ 

( ১২) 

ধন্ম-বাবধানে ভণ্ু সে বেটা নারদ, 

বাক্যস্হলে লুকাইল রিষম বিপদ : 

,দেবকী আকাশরূপা বুঝাইল শেষে, 

সকলি বলিয়া সব গোপিল বাশোমে ।' 

দেবকী আকাশরূপী নহে তো কখন, 

এ কটে ভগিনা “মোর, এ ভারি নন্দন । 

জন্মিয়াছে ক্ুত এক দেবকী-উদারে, 

আছাড়িরা মার তারে শিলার উপরে । 
যাও সবে ত্বরাঁকরি, লহ সে সন্তানে, 

কি জানি যদি বা নীত হয় অন্য স্থানে |. 

ষদি তার পুত্র ভয়*দুষ্ট মুন্ভিসম, 

জানিন্ু জীবান মোর আশঙ্কা বিষম +প 

যমদৃশ-সম সব ধায় দুহচয়, 

দুর কব্তিবারে ত্বাশড কংশ-কাল-ভয় ॥ 

2/ 



ভাব মাধব । 

(১৩) 

সশোকে সসন্ব! হেথা "দেবকী-জননী, 
কুবটাইছে কারাগারে দিবস-রজনী : 
করমের “কলে মাত জনমদছু2খিনী, 

অনন্ত যাতনা সহে এক! অভাগিনী; 

সপ্ত শিশুনাশে এবে নিতান্ত ভাপিনা, 

গুরু তালে জগতের উরু-প্রসবিনা ; 

মভাভিভভত বিভবস্ড অন্ঞরে উদয়, 

শীর্দেভে তবু তার আভ! বিকীরয় 2. 

ক্ঞামাঢির কালে,যেন আসনম-বধিনা, 

কড্িতের তেজঃপুর্ণ শ্ছির-কাদন্হিনা। 

বড়ই বিষন কংশ অত্যাচাবা ঘোর, 

কি উপায়ে বাঢাইব ভাবা-শ্শিশ্ড মোর এ 

্রাবেনা ভালিনা দেবা হয় অচেতন, 

প্রেকাশ্িল আাশু ভার প্রসব-বেদন ॥ 

€ ১৯ ) 

ক্রঙ্গচারী ্বর্ধী জ্যোতিক্ষ মণ্ডল, 

বিস্ময়ে রুধিল ক্ষণ গতি অনিরল ,; 

নরহিল তড়িতের অরু।! বিমোভিনা, 

“িনখিলি” প্রাইল ভার অধুরার প্র।ণী £ 
ব্রশ্টিপাত, বারারাত, ভার নিশ। ঘোর, 

মৃতপ্রাফ কে কোথার নিদ্রায় বিভোর ; 



প্রথম সর্গ। - টি 

কারাবাসে অনায়াসে প্রসবিল মা তা, 

জগতের ধর্্গুর ব্রিতাপের ভ্রাতা র 

শুভযোগে কম্রদেৰ করিয়া গেপন, , 
ল'রে শিশু বায় আশু নন্দের ভরন। 

নন্দগ্তে শিজ স্রতে করি বিনিময়, 

কগয ল'য়ে শীগ্রগতি ফিরিল জালয় ; 

রুদু-জননীর ক্রোড়ে দিল কব্যাধন, 

শি্১-পরশনে মাতা পাইল চেতন। 

(১৫) 

হেগ! রাণী বশঙ্সিনা নন্দ-মনোহরা, 

যশোদা, প্রসব-আন্তে ক্লান্ত-কলেবরা । 

উল্লাসে দেখিল শিশু স্মআামল সুন্দর, 

নব্জলধরে স্বপ্ত বিজলি স্থাবর-- 

খনিগর্জে যেন মি গৃহ দীপু করে, 

প্রতিভা স্ক,রিছে যেন মনীষী-অন্তারে । 

দর ধরিতে শিশু সম্ক,চিল ব্রাণা, 

বুঝি বা এ দেবশিশু কে রাখিল আনি ? 

ধরি কি গানডে মোর এ হেন রতন, 

বিস্মশ-স্ফারিত-নেত্রে করে নিরীক্ষণ। 

যেমন কান্দিল শিশু আধ মাতৃণুলি, 

হাত্বাহার! হ'য়ে রাণী কোলে লয় তুলি 
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বিনাশিতে জননীর প্রসব-বেদন 

মহৌষধ সম্ভোজাত' শিশুর রোদন। 
(১৬) " 

ঢুল্টমতিপভ্রতগতি কংশ-দূত্চয়, 

উপনিল উদ্ধশ্বাসে কারাগার-দ্বারে ; 

সহসা দেখিল কন্যা-_মানিল বিশ্মর- 

“কোথা*পুত্র রাক্ঞা যথা কভিল বিকারে । 

প্রচণ্ড বিদ্বাও স্ফথর সর্বনদেহমর, 

আশ্রুত-অনৃষ্টপুর্বল কল্যা। ভতঙ্ক রী, 

ভাসে নঘন দাঁহে, দেখি লাগে ভয়, 

না জানি ০+মানে মোরা পরশন করি ? 

করাল কংশের দূত চাহিবার আগে, 

বন্্রদেন নূশংসের করে দিল তলি। 

দেবকীর বক্ষ; হ'তে লইয়া সবেগে, 

ছিন্ন কবি স্সেহবুদ্ত, তডিত-পুত্লি। 
প্রশ্থরে হানিঠে কণ্ঠা শুশ্যে ধ্বনি তয, 

“কাশ যে মারাবে সে তো মরিবার নয” 

৯577 

শিশু-কুষঃ-কান্ত-বপুঃ বাড়ে দিনে দিন, 

মতন রক্ষিত সদা নন্দের মন্দিরে : 

স্থত-স্পর্শে ভাসে হমে রাণী রাত্রিদিনে, 

স্েহে সদা সিক্ত] ভয় স্তন-্দীরনীরে | 



ডা সর্গ | 8? 
পা পিস্সি তা শীত 

অলক্ষিতে বাড়ে কুষঃ রঃ পৃশ্টাদেহ, 

লন্দগোপ গোপিকার নয়ন-রঞ্জন ; 

হস্তপা,দ ধরে বল, নেত্র ধরে দন্ত, 

যুগপৎ ভীতি আর প্রীতির স্ফ.রণ। 
অতিক্রমি শিঞ্জবল, বছ কাধা করি- ৯ 

পতনা-রমণী-বধ, শকট-ভঞ্তন, 

অচ্ভরন-যমল-ভঙ্গ, গোবদ্ধন ধরি_- 

নিজে জানাইল, কুষ ভাবী মহাজন । 

শিশুর অসাধ্য কাধ্য করে নিরন্তর, 

কুষ্ঃ-কথা ক্রমে হয় ক্রশের গোচর । 

(১৮ ) 

কংশ হ'তে রক্ষিবারে রামক্রষ্্য়ে। 

চিন্ছিল গোকুল-গোপ ব্যাকুল-হৃদয়ে ; 

কংশে এড়াইতে আর শিক্ষার উদ্দেশে, 

পাঠাইল রামকৃষেও স্বদূর*্প্রাদেশে ; 

গোকুলের বসবাস দিয়া বিসঙ্্ধন, 
পরিবারে লয়ে গোপ গেলো বৃদ্দাবন?। 

সুদুর পশ্চিমে দেশ__মহা! হিমবান্, 

যেখায় আশ্রম করে খষির প্রধান, 

ঘোরনামে মহাবোগী অঙ্গিরা-সন্তান-_- 

নানাশাস্স্রে শিষ্গণে করে শিক্ষবদান 



পদ ৯ 

ভাব-মাধব | 

সেথা গেলো গুরুগৃহে ভাই দুইজন; 
তম্ুমন-ত্রাণ-ছেতু করিতে পঠন ; 
ফাহাতে জানার শেষ একে পরিণত, 

যে শিখার সেই হয় গুরু অভিমত। 

(১৯) 

সুকুমার শিষ্যদ্বয়ে লভি মহামতি, 

যতনে লইল গৃহে করিয়া আরতি; 

শুভদিনে শুভক্ষণে লভি উপদেশ, 

ঞষির মানস-পুত্র হইল বিশেষ । 

দীক্গী-অন্তে ভ্রাতুদ্য়ে কহে তপোধন, 

যা! লভিলে তোমাদের গচ্ছিহ সে ধন; 

একান্তিক শ্রদ্ধাসহ কর মনোযোগ, 

এই মহাজন-পন্তা এই কন্মীযোগ, 

জনম-মরণ-সঙ্গী, উতকর্ধআকর ; . 

ইহাতেই ইন্টক!ম, পর পরাত্পর, 
ইহাতেই শৌর্ধা, বীর্য, মনের বিলয় ; 
যাহা কিছু হউবার উচ্নাতেই হয, 
এই প্রাণ ধরিলেই- ধর্মে পরিণত 
প্রাণপণে প্রাণকন্ কর অনিরত। 

(২০) 
অনধিক কালে তগ| ভাই ঢুইজন, 

স্বদ্ুথে লা'নল বশে সহজ সাধন; 
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কাব্যক্ষম হ'ল দেহ, অন্তরূদ্ধ মন, 

পদে পৃর্ণী শিরে ব্যোম পর্ববত যেমন |, 
প্রগঠিল কায়মন গৃহীএউপযোগীঃ * 
কুশল গৃহস্থ হয় যোগী তথা ভোগী; 

একদ1 আনন্দে ধষি ডাকি.ঢুই জনে, « 

আজ্ঞা! দিল “পুনঃ এবে, ধাও বৃন্দাবনে ; 

ভিতরে বাহিরে বলী সর্নন-অগ্রধায়ী, 

কি করিবে তোমাদের কংশ ভাভতারী ; ৪ 

কায়মন-প্রাণ-এঁক্যে আত্মা সন্দীপনি, -. 

গুরুসম হিত সদ! সাঞ্চিবে আপনি । ? 

একতান উদ্ধীপ্রাণ মহাবল ধরে, 
এই বলে বলী সদ1 আত্মা লাভ করে। (ক) 

( ২১) 

প্রা্বলে বলীয়াল্ তুমি স্ইর্মণ, 

"বলরাম" নাম তধ হইল এখন । 

নবীন নীরদ যথা শোভা ,ধরে শ্যাম, 
অন্তরে বিজলিপূর্ণ,__নয়ন-আরাম- 

প্রকুত্ির উদ্বেজনে সেই হয় ভীম, 

কান্ত রুষ্ণ ছুর্বনন্তের অধূষ্য অসীম । 
এখন শরীক তমি যোগেশ্বর হবি, 

ভিতীপে ধরণী তার সর্ববপাপ হরি £ 

(ক) ক়্নাস্থা,বল্হীনেন লব্ভ্যঃ ্  | 
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পশুবলে বলায়ান্ ক্ষত্রিয় সকল, 

কাম-অহঙ্কার-দৃপ্ত পীড়নে প্রবল : 

জ্ঞাপন স্যম শিক্ষা না করে কখন, 

* জাবনের লক্ষণ ভাবে ইন্দ্রিয়সেবন ; 

ধ্ম্ম-উপাজ্জন-ক্ষম নাহি প্রাণবল, 

ত্ুশাসনে প্রজাপণ্ভে দিল রসাতল। 

ক্ষক্রোয়ের মন্দবুত্তি করি সমক্ষার, 

ধষ্র-রাজা কর ভুমি প্রনিষ্ঠা আবার । 
শান্ত-প্রতিপান্-জ্ঞানে পুর্ণ জধিকার, 

অপেক্ষিছে শুদ্ধ তব ভাষা বাবভার : 

আনন্ত বলের ভমি উৎস অবিরল, 

হপেক্ষিছ অহ আর প্রয়োগের স্থল । 

বাসর বারণা তুমি-হপন্ম-কল্প-তকু, 

পতিতপাবন এট বিশ্ব-দীাক্ষা গুরু ং 

কন্মে ভ্তান, ভগ্তানে মুক্তি, কন্মাশর প্রাণ। 

প্রাণব্রঙ্গে ধরিবারে কর শিক্ষাদান ; 

দুঢদ্সি রাখি প্রানে, আনুষ্ট বাহিরে, 
সসারর সর্ননকার্ধা সাধিবে শরারে ; 

প্রাণে লক্ষা রাখি জাব যাহা কিছু কারে, 

ভাই ভার যজ্ঞ তয়, ভা না হ'লে মরে। 
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(২৩) , 
কি আর কভিব কষ আছ তো বিদি-ত) 

শেষ কথা কহি তোম] শুন অবৃহিত টু 

প্রাণ-প্রতিপন্ন তুমি হও সববর্ষ্ণ, 

শক্তি যেন থাকে অন্ভে করিতে স্মরণ» 

“দুঢদুষ্টি, প্রাণ, চোমা দেখিন্ত সদাই, 

আঁখি ফিরাইয়া অন্য কিছু দেখি নাই; 

মচ্যত অটুট প্রাণ সেবিনু কেরল, 
বহির্বোধ হ'তে সদা রাখিনু বিরল । 

এক এই প্রীণ-পন্থা ভ্যবিম্ত নিশ্চয় 

লেশমাত্র ক নাহি হইল সংশয় ।” (ক) 

যাও এবে ষাও ঘরে বিাম্মর আদর্শ, 

দর্বব-ন্ডির দণ্ড তুমি স্্বৃন্তির হম; 

ধাশ্মিংকর পতিতের সমান, শরণ, 

ভারতের জগতের মুক্তির কারণ ।” 

(২৪ ) 

হরুপদ বন্দি কৃষ্ণ মাগিল বিদায়, 

হৃষ্টমন্তি দিল যতি অনুমতি তায়, 
“আক্মারূপী গুরুভুবে দেহে করি বাস, 

চিন্তগুহ! সদা তব করিব প্রকাশ ।” 
পা সপ আপ পাপা পা পর শে শপ স্পি সপ টি সপে শি পিপিপি 4 -প শা 

(ক) ছান্দোগ্য উপনিষতৎ ৩1১৭৬, ত্রাটক ও প্রাপায়মের কথা 
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মে 

পুলকিত নানাদেশ করি দরশন 

“শীঘ্র আসি উপনিল দেহে বৃন্দাবন | 
«আনন্দে ভাসিল নন্দ আর গোপগণ, 

বালক-বালিকা সবে পাইল ক্রীবন ; 
»যাশাদা রোভিণী আার গে।পবধূ সব 

মহান্্াখে করে কত মঙ্গল উত্সব । 

কি এক মধ্ুরভাব মধু-বৃন্দাবনে 

উদ্াসিল নিবন্থর কুমণ-দরশানে ; 

নিবশ। প্রকার যেন আনান্দন বশ, 
€। - 

পশ্ঠ পক্ষা বুদ্চ আদি প্রা প্রেমব্স। 

আপ ০ পাসে? সপ পানি 



ছ্িভীম্ন লস £ 

“৯৯৯ আস 

উজলে শরৎ কত স্থখ বৃন্দাবন, 
শোভে নীল মেঘমুক্ত মস্যণ গুগণ ১ 
মাঝে মাঝে মেথ্খণ্ড উদে নান! রাগে 

প্রতিবিম্ব পড়ে ভার বিমল ভড়াগে ; 
জলজ কুস্থম ফুটি ঢাকে জলাধার 

কমলিনা কোকনদ কুমুদ কহলার ; 

"কেলি করে কলন্গরে পক্ষী জলচর 
স্বথবহ বীচি সহ দোলে নিরন্তর ; 

পগ ঘাট পরিষ্কার বর্ষা অপুগমে 

নীতি শ্ীক্ম নাহি শীত দূশী আথি রাম, 

কেতকি-কুস্থম- -রে]ু বহিঅহরহ-_ 
দিখলয় গন্গময় করে গন্বীবহ ; 

বিকাশি কুস্থম কাশ দোলে কায়ভরে 
চামর ব্যজন যেন নিরন্তর করে। 

(২)' 

একদা পুণিমা নিশি চন্দ্র শোভা পায়, 
গলিতুঙ্রজত ঢালে প্রকৃতির গীয় : 



ভাব-মাধব। 

গ্রামের নিকটে এক রমা উপবৰনে 

.একান্তে বসিয়! কুঞ্ণ ভাবে মনে মনে, 

* “বিষম়ের বহিভূত-_আপনে আপনি 
এদেশে উপমা নাই পরাহত বাণী ; 

"কিছু না পঁাছ যেথা, প্রাণে পরিচয়, 

যেখানে সমাপ্তি পর, তেমতি উদয়, 

কিছু নাহি বচনায় মথচ সকল 

ভাঃবর 'রাজন্ব যেই ভাবই “কবল । 
আছে স্থিতি বিনা কিছু ধরিবারে স্কুল 

মুদলর অভাবে, মেথা অমূলই মুল ; 

সণ নি৭ মিলি 2ই গেলো! গলি 
সাগরের জলে যেন ক্ষারের পুহলি । 

(৩) 

সর্ললীবস্থা শেষ েউ-অবস্থা মভান, 

সুখ দুঃখ হান যেথা প্রাণে রমে প্রাণ, 
হাত তট্রট ভাবে সে হাবস্থ! ধরি 

করিয়াও সর্বকার্দা কিছু নাহি করি, 

মধুর মধুর স্থিতি-আঅনন্ত আরাম 

শহনে স্বপনে যেগা লগ্ন অবিরাম. 

স্বথ দুঃখ সব ভগ্তি হয়ে আত্ববশ 

অঞ্জাবলী স্থধাপানে তপ্ত সানস। 



ছিতীয় সর্গ | ৯১ 
লী স্টি পি চটি সী হস সি নিস লাস তি রর ওলা ১০ বটি শা রাস শা তা এ পাশ পি শাসি শাসক পিস টা 

কি বলিব হ)রুজনে বাকা নাহি,সরে 

মুক স্থখে মিষ্ট খায়, প্রকাশ না করে ৯ 
আমি তাতে সে আমানতে, তাহার কি ভন্বে 

নাহি ঘদি মাতে বিশ্ব প্রাণের উতসলে | 
শ্পিয়জনে হেন স্ধা আগে করি দানি 

গ্রাবিব ধরণী পরে ভ্রাবি নিজ প্রাণ । 

(৪) 

বশস-ভাবে অভিজ্তত আমাতে সর্ববগ। 

নাহি গণে বালমুখে ধরতমর কথা ; 
' প্রম-প্ররুষ-অর্থ কহি কত ছলে 

নাহি মানে গুরুজন মুগ্ধ স্সেহ-বলে। 

রাখাল বালক সব খেলাইতে মন 

স্তখে চরে, নাহি রাখে ধশ্মে প্রয়োজন । 

কেবল যুবতী আর কালিক! সকল 

বালাবধি আমাপরে আসক্তি শাবল, 

যাহা বলি তাহ! করে, বড় ভালবাসে, 

তুষ্ট সদ্দা মম বাকো, মম সহবাসে ; | 

সাধনার উপযুক্ত চিত্ত-উপাদান 
দেখিলাম তা সবার, করিলাম দান 

হ্সন্বনের একমাত্র পন্থা হুখকৰর 

মানবের ক্রহজজাত নিত্য সহচর 1 * 



/4/ /4/ ভাব-মাধব। 

(৫) 

জন্মসহজাত যজ্ঞ দিন্ু ধরাইয়া 

গোপান আপন.মনে করে প্রাণ দিয়া, 

অন্তরে পরম গুপ্ত নিতা অধোক্ষজে 

_সর্বনকাধ্য করি তবু একভক্তি ভজে | 

এইতো স্থযোগ আজি পরাক্ষার তরে 

দেখিন সাধন গোপী কে কেমন করে ; 

বর্ণছাড়া,বিসর্গের উচ্চাবণ করা, 

গতির অস্তিত্ব মনে বস্থ বিনা ধরা, 

-অগনির উপলক্কি ছাডিযা ইন্ধন, 

বিনা তাবলন্দে চল চিন্ছের ধারণ 

একাত্রী সাঁপন বেনা না হয় কখন, 

“মন্ত্রের সাপন কিংবা শরার পতন 1” 

সহজ সাপন বটে স্থনিশ্চিত ফল, 

অন্দ্ধা আলস্য তর বিঘন গবল ! 

$ ( রঃ ) 

কেন্দ্র তন্তরমুখা মন অণুর ভিতরে 

আনন্ত ব্রজ্গা্ বিশ্ব উপল করে, 

“টাইরা আনি সরু আপনাতে ধরে 

বৃহ বিউপা যেন বীজের ভিতরে । 

(নল্দ বভিমুখা মন হয় ধাবমান, 

আপনি বাড়িরা হয বিশের প্রমাণ, 



দ্বিতীফ সর্গ। 
পক তাল পরত পাশ ত 

/4/ ঞে 

জাগায় দিলে রাগে কোন্দল বাধায় । 
পুর্বেবান্ত অবস্থা হয় ধর্ম সনাতুন, 
শেষোক্ত তাহার গ্রানি স্থজন হ্কারণ। 

যে বিষয়ে গাকে মন রূপ ধরে তার 

দার্ধপ্রস্তপুরু মুভ মাযার আকার ; 

সৃতি-অঙ্গ-মায়াহান প্রক্ুত যেরূপ 

বিমোহিত মন এবে ভাবে অপরূপ । 

( প.) 

সাধিক! গোপিকা সাব্দী গুরুগতপ্রাণা 

“রদ সাধে মন্ত্র অবিভক্রমনা, 

পতিব্রত। একাগ্রত। লভে অনায়াসে*; 

ভেন অনঙ্গের ভাব বুঝে সে অভ্যাসে, 

এক অবলম্ব যার পতিই গকবল 

পশ্িসভ ধশ্ন তার সহজে প্রবল ৷ 

ইচ্ছা-অবসানে যদ! মুক্াব যায় 

সহী-পতি-ধন্ম তিন একেতে মিলাফ। 

“ এক” বলি যারে তিনি জগতের পার 

অবস্থ্ অনঙ্গ নিতা অধৃত-নাধার, 

দেশ কাল মায়ামুন্তি সব পরিহরি 

মান্সভাবে প্রকাশিত আম্মারাম হরি, 



ভাব-মাধব। 

অঙ্গ-অঙ্গী-ভাব হতে তিনি বহুদুর 

অচিন্ত্য অকাম শুদ্ধ অনঙ্গ মধুর । 

৭... ৭ (৮৮) 

প্রাণযন্ত্রে বাজাইয়া প্রণব-বাঁজন 

অন্থদৃষ্টি গোপিকার অনঙ্গবদ্ধন, 

আকষশ করি হেথা সাধিকানিচয় 

সাধন কেমন করে লই পরিচয় । 

প্রাণের আধিক্য প্রাণে টানে আপনাঘ 

. চুম্বক আকষে যেন লৌহ শলাকায়। 
হন্সদীর্ঘ-প্র,তে হল্ম প্রাণের অভ্যাস, 

কেবল প্রাণের খেল। সঙ্গীতে বিকাশ । 

শাসে ধরি প্রাণবংশী বাজাই উজান 

ওক্কার-বোধন-গীতে ছড়াইয়া প্রাণ ; 

প্রাণের বাবস্টা যাবা করে সাধনায় 

কর্ণে পিয়ি প্রাণন্ুধা আসিবে তরয়ি | 

«সর্প হাচে, ছিনে ব্যাধ,” মুক্তা মণিকার, 

প্রাণী ষার৷ প্রাণসুক্ত চিনিবে আমার । 

(৯)ক 

ভব-ব্যাধি-জরা -দুখ-রদোষ-হরা! 

চলচিনু-বিক্ষেপণ-মস্তকরা»। 
4৮ পতি শপ পারার পা 

€ক) োটক ছন্দ 
স্পা পারার সারার ওর উজ পম 



দ্বিতীয় সর্গ। ১৫ 

বিষয়োগ্ম,থ-ইন্দ্রিয-বেগ-ধরা * 
হতরাগ-তৃষ! স্বখ-মোক্ষপরা 
ভববন্গন-ছেদন-কর্রন্তিকা 

'ভয়-আল্ডি-নুদা অঘ-আবরিকা' 
মতি একনিষ্ঠা অক্তপা-সম্পাদ__ 
নরপ্রাণ-প্রতিষ্িত বিষুঃপাদে | 
হরি প্রাণ হয়ে ধরিলো সকলে 
মণিমাল যগ| ধৃত সুত্রবলে। * 

চলি প্রাণপণে অজপা জপালে 

অতি-ইন্দ্রিয় সে হরিপদ মিঃল। 

লভিলে পদ সে লভা-আাশ মরে 

উপজে সহজে রস-ত্যাগ পারে, 

গুণ-আন্তে বিরাজিত শান্তি-পরা 

তদ বিষ,প্দ নিত্ববাণপরাণ 
অজপা৷ তরণী উপর্কুলে ধরা 

তরিবার তরে চল তত্র হা। 

গুরুত্রক্ম নিজে দৃঢ় কর্ণধরে, 

ভত্ঘ-উদ্মি-বিক্ষোভণ পার করে। 

( ১) 

গোপিকা সাধিক। সব যে যেখায় ছিল 

কলপদ মণ্ম্রস্পর্শী সংগীত শুমিল : 



৬ ভাব-মাধব । 

ভাবের আবেগে গীত পশিল পরাণে 

আত্মহারা হয়ে সবে টি করে না জানে । 

লষিল ত্রাসার-ধারা-_শিহরিল দেহ 

ংসার-বন্গ, শুকাইল ন্লেহ ; 

যাহা হতে উদে প্রাণ সেই যদি টানে, 

আপনি উজান বহে বাধা নাহি মানে । 
গুহকাণা পরিহরি যেগা বাজে বাশা 

চন্্রমুগ্দা গোপা সব ধাইল উদাসা, 

বাধা বিল্প উততরিব! পভুছিল আদি 

যৈগ1 কুল বিরাক্তিছে এশ্নন্য প্রকাশি : 

€রু-আবাভনে শিষ্য উদ্দেলিত-মন, 

শশাহ্ক-কিরণে সিন্ধু উছলে যেমন । 

ৃ চা 

হুর ব্রা্দ প্রণমিযা £& প্র প্েমরসে 

সবলবন্গ-মুক্ত। এবে কে কোপায় নাস ; 

সকলে ন্চ্ছন্দ মনে বসি স্থখাসনে 

সর্নচিন্ঠা পরিহরি, আপনি আপনে 

অন্দুগি স্রির্দেহ পশিয়া অন্তরে 
চাকু চক্রে নিজ প্রাণ আনন্ভন করে । 

নিজ নিজ প্রাণবাশী বাজায় ওক্কার 

আপ্নে আপনি লান, লুপ্ত অহঙ্কার ; 



দিতীর্ সর্গ। ১৭ 

ধরণী সলিল বহ্ছি বায় নভঃস্থল 

রূপ-রস-গন্গ-হাদি হইল বিরল । 

আপনা বলিতে কিছুঃনা রভিলু আর , 

ড্রবাউয়া নদ নদী ভাসে পাবাধার ১ 

শিবাত নিঃসাড় শুদ্ধ ভাবই কেবল 

চতিভীন গ্লানিভীন ধন্ম আবিরল। 

(১২) 

কোথা ক্ুষ, কোথা গোপা, প্রক্রতি কেশুণ্রাব, 

কিছুক্ষণ তারে যেন স্কুগ্রি লোপ পায়*, 

, চন্দ্র-সুরধা-অগ্সি- রশ্মি হেগা নাহি ভাসে 

নিনালন্স শুদ্ধ ঈশ কেবল প্রকাশে । 

আনভাস্ত গোগাদের অরূপ ধারণ, | 

গুরু -হান্ন গ্রহে 2াতা জান্সিল কেমন : 

যতদিন সাধকের*দৈত” নাহি মরে 

গরুচুন্ডি সদ] চিন্তে দর্শন করে। 

"বু র্গ-কুষে গোপা করিয়া ধারণ 

চক্রে চক্রে প্রাণসহ করিত সাধন 

শ্ণপরে জাগি পুনঃ গোপিকা সকল 

কুমঃ-ভাদশ্নি-ভাবে হইল বিহ্বল ; 

কে1%1 কুষ্ণ বলি সবে করে হাহাকার, 

সম্মুখে দেখির! স্থস্থ হইল আবার । * 



ভাব-সাধব। 

৯৩ 

হৃদাকাশে সদা গোী কষ্ণচন্দ্র ধরে, 

অমন ভা্বিতে নারে বহুক্ষণ তরে ; 

নিরালম্ব মহাভাব “আমি মম" হীন 

পুরু অনুগ্রহে ভূপ্তি জাগে প্রাণ মীন : 
দেশ কাল সুখ ছুঃখ কুগা সেথা নাই, 

কিষেন আছিন্ু ভাল উপমা না! পাই, 

, নিজ নিজ (বোধে আসে বলিতে ন1 পাবে 

_গোপাগণ পরস্পরে এ দেখে উহারে । 

কেভ বা গোপিক1 কহে করিয়! মিনতি 

“ প্রাণ লয়ে খেলা তব ওহে প্রাণপতি ; 

কত ভাব ধরে প্রাণ তুমি জান সব, 

স্রপনেও কেহ নাহি করে অনুভব । 

মনে পরিণত প্রাণ বহির্গত হয়, 

বণ-বিসর্গের হ্যায় বিষদ্ব-আশ্রয় | 

. ১৪ ) 

যন যা ভাবি মোরা তখন তা হই) 

বস্বছাড়া ক্ষণমাত্র আপনে না রই; 

এক ছাড়ি ধরি অন্য ফ্বাংকল্লের বশে, 

পুষ্প ভতে পুষ্পাস্তরে অলি যথা বসে । 

শাপনারে ধরিবারে দেখাইলে পথ, 

পক জানি*সফল কবে হরে মনোরুথ, 
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4/ / 

চক্রে চক্রে দেখি তোমা! ওতে চিন্তাঙ্কণি ; 

অনঙ্গা যে স্থিতি তু্দি দেখাইলৈ হরি' 

সহজে না মোর তাহা উপলব্ধি করি ; 

চরম গন্ব্য সেই, সাধনার শেষ, * 

এখনো আমরা নহি অভ্যস্ত বিশেষ | 

যে ভাবে সহজে মোরা উপাসন করি 

সেই ভাবে সাধি এবে আত্জী কর হরি ? 

(১৫) 

চক্রে চক্রে দেখি তুমি আছ চক্রধর, 

টানিছ বিপথগামা মন নিরন্তর, 

ইন্দ্রিয় চকিত ভয়ে প্রণব-বাজনে 

মৃতপ্রীয় সর্প যুখা! কেকার শ্রবণে, 

কুটস্থে তোমার ৫জ্যাতিঃ আকাশ-বরণ, 

জড়িত বিজলি তায় নাশ আবরণ, 

মাঝে তার শোভাধার প্ররুষ-রতন 

কলুষ্ণনাশন নিজে তুমি নারায়ণ । ' 

আকুষ্ট মানস তায় বাহিরে না ধায় 

ভোম অবলন্থি ক্ষণ বিষয় হারায়, 

পতিপুত্র সমসার করে তিরোধান 

থাকে মাত্র প্রাণ আর তুমি ভগবান্। 



ভাব-মাধব | 

এ হেন জাবন ভরি গোপিকারঞ্জন 

ক্লাজ্ঞ। কর সাধিবারে প্রাণের রমণ 1 

( ১৬) 

ক্লুন্ঃ কহে “যাহে যার নাহি কিছু ক্লেশ 

তাই তার উপবোগী এই উপদেশ : 

সহজ সাধন দেহ-প্রাণ-তুপ্তিকর 

অবিভক্ত মনেযোগে সাধ নিরন্তর । 

আরন্তে সংকল্প থাকে, সংকল্লে দুজন, 

"কালে হয় “আ$ম”-নাশে সংকল্প-বড্তন, 

আান্না আর গুরু দুই মিলি যাবে পরে, 

আন্মা একমাত্র গুরু থাকিবে আন্তারে, 

সংকল্প-বিকল্প-নাশে একমাত্র শেষ, 

গুরু-অনুখ্ুতে তাহা “জানিলে বিশেষ |” 

আশ্বাসিত1 কৃঞ্চবারক্যে তন্মনা অন্তরে 
প্রাণে প্রাণে গুরুমুন্তি নিরীক্ষণ করে; 
কখ-ভরুখাতীত ভাবে গোপীকুল ভাসে, 
উদ্দিল প্রবোধ-চন্দ্র হৃদয়-আকনশে । 

( ১৭) 

সহসা! শরীর মাঝে দেখে গোপাগণ 

কি এক অদ্ভুত খেল! অপূর্ববূদর্শন 7 
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উদ্ধ মঞ্চে বসি কৃষ্ণ অন্তলীন মন, 

নাচিছে রমণী নাঁচে লয়ে নিজ গণ, 

বিষয়-আসন পাত। ভ্িটিত্র-বরণ 

আপনি প্রকৃতি রাজে ধরিয়া ভূষণ, 

পাশে নারী বুদ্ধি নামে, মৃছু-মন্দ-গততি 

জদয়ে বিবিধ ধরে ভাল মন্দ মতি; 

শহঙ্কার দলপতি-___নাচায় সকলে 

তিরস্কার পুরক্ষার লভে অবভেলে ; 

বুদ্ধি-অহংকার-দাস মানস চঞ্চল 

বাতিরে ভিতরে বাঃ বহে অবিরল * 

মন-অন্ুচর দশ ইন্দ্রিয়ের পাল 

বিবিধ বাজায় গায়, দেয় করতাল।, 

( ১৮) 

পঞ্চ মহাভূত পঞ্চ সেবক প্রবল, 
রূপ রস গন্ধ আদি যেঃগায় কেবল্প ; 

স্ফট-কামা নাচে বামা অঙ্গভঙ্গি করে 
অন[সক্ত-শ্রীকৃষ্ণের রমণের 'তরে,* 

নৃতন নৃতন ভাবে কত পাতে ফাদ 

ঘটাইতে পুরুষের অজ্ঞান প্রমাদ ; 

স্বপ্তোখিত যেন কৃষ্ণ কতক্ষণ পরে 

জানিবারে কামিনীরে নিরীক্ষণ কত, * 



৫ // ভাব-মাধব। 

রমণী অমনি তায় ভয় লজ্জা পায়, 

বসন ভূষণ খসে, উলঙ্গের প্রায়, 

ভঙ্গ দিযা দ্রতগতি করে পলায়ন 

কুষ্ধের পশ্চাতে গিয়া লুকায় বদন । 

দার গেলো রাসলীল৷ পলাইল দল 

কুফর শরীরে গিয়া পশিল সকল । 

(১৯) 

বিশ্মায়-স্ফীরিত নেত্রে গোপবালাচয় 

' ধারে ধীরে দেখে এবে বাহিরে কি ভয়, 

দেখিল ভিতরে যাহ] বাহিরে তাই, 

আপন বলিতে কেহ বৃন্দাবনে নাই । 

চর্নীকৃত মুর্তি সব কৃষ্ণের শরীরে 

বিলীন তরঙ্গ যেন নীরধির নীরে ; 

নিজে নিক্তে যেন গোপী প্রবেশিল তায়, 

একাধারে স্তৃপ্ত এবে জগত ঘুমায় । 

ঘুমাইল বাল! সব যে যথায় ছিল, 

না জানিল কেহ-_কিবা এ ঘটে ঘটিল ; 

প্রভাতিল বিভাবরী ভাঙ্গিল স্বপন, 

নাহি কৃষ্ণ, স্প্তোখিতা শুদ্ধ গোপীগণ, 

স্বপন-প্র়াণ সব, জান দিল বলি, 

গুশ্তরবি দে ভাবি, গৃহে যায় চলি। 
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প্টরু-নারায়ণ পতিত পাবন, 

পাইবারে পরাৎপরে, 

দয়! প্রকাশিয়া, জপ যজ্্ দিয়! 
উদ্ধারিলে অকাতরে | ১। 

পাপী পুণ্যবান, সকলে সমান 
শরণ লভিল পদে, 

মোরা যে পাপিনী গোপের কামিনী 

স্থভাগিনী সে আম্পর্দে। ২। 

কীট-ভূঙ্গ মত, . মোরা'অনুগত 
প্রাণ সমপিনু পদে, 

অপগত পাপ, নির্বাপিত তাগ, 
আত্ম-হার। কৃষ্ণ-হদে। ৩। 

ব্রহ্মজ্ঞানী জন, হইল ব্রাহ্মণ, 

যে যা জানৈ সে আ হয়, 
কৃষ্ণে প্রাণ জানি, প্রাণ-অভিমানী 

মোরা প্রাণ-ক্ষ্ণময় | ৪। 

সেই হই আমি, » প্রা তুমি স্বামী 

“যিনি সর্বৰ অন্তধ্যামী, 

বিশ্বগত প্রাণ, * সর্ববত্র সমান, 

প্রীণ-সঙ্গ সদা কামি। ৫। 

৩৩ 



অনিলে অনলে, . ক্ষিতি নভস্থলে, 

যখন যে দিকে চাই, 

দেখি বিষ্ঠমান ' ওতপ্রোত প্রাণ, 

প্রাণ ভিন্ন কিছু নাই । ৬। 
পরাণ-পিলীতি সাধকের রীতি, 

পরাণ সে ব্যবসায়, 

পরাণ-আহার, পরাণ-বিহার, 

শফন প্রাণ-শব্যায়। ৭। 

প্রাণমহ ভোগ, প্রাণসহ যোগ, 
কে জানে কবে সেযায়, 

আসি প্রাণসহ, সঙ্গী অহরহ, 
সাথী সে খসিলে কায়। ৮। 

প্রাণে সদা ধরি, প্রাণযজ্জ্ করি, 
প্রাণ £স সদা ধেয়ান; 

প্রাণে প্রাণী সব, তা না! হলে শব, 

প্রাণে চরম চছ্েয়ান। ৯। 

প্রাণ-মুক্তিঃপথ, , গোপী-মনোরথ 
দেখাইলে দয়া করি, 

তুমি প্রাণপতি, * অধমের গতি, 

পাতকি তারণ হরি । ১০। 

পদ-কোকনদে . ভক্তি-মধু-মদে 

গোপীজন-মন মাতে, 



আ্কথচ ব্যক্ত স্কুলে । ১৬ 

৩৫ দ্বিতীয় সর্গ। 

দাসীজন স্মরে _. অন্তরে অন্তরে - 
বিশ্বগুরু গ্রীণিপাতে | ১১। , 

সর্বেন প্রবেশিলে, , জগ নরঁজয়াইলে; 

বিষুত তাই নাম পাই, 

তোমারে ধরিলে, শন্চরণ মিলে 
শ্রীপতি তুমি সে তাই। ৯২। 

সর্বনজ্ভানময়, বেদের বিষয় 

সর্বশান্দ্রে তোমা! ঘোষ, 

তোমা হতে হয়, তোম। ধুরি রয়, 
প্রলয়ে তোমাতে পশে। ১৩।* 

চিত্েক্দ্িযুগণ করিয়া ধাবরণ 

অণু প্রবেশিয়া বলে, 

সিদ্ধধতিচয় বাহে লীন হয় 

তুমি সে নমতল তলে । ১৪। 
আকাশ ভূতল জ্যোতিক্ষ মণ্ডল 

জানিছ সকল তুর, 
আবৃত অগ্জ্ঞানে তোমা নাহি জানে 

*মুগ্ধের আধার ভূমি । ১৫। ূ 

ধ্যান তোমা বিনা, মিথ্য বিডম্বন৷ 
আছ তুমি বুদ্ধিমূলে, 

সকল ছাড়িলে শেষ তোমা! মিলে 

লোপ 



৩৬ 
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শি ৫ কচ শ্স্ি 
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তুমি নাহি দেও ধরা, 
কর অনুগ্রহ, ঘুচাও বিরহ, 

তোমাতে মিলাও ত্বরা । ১৭। 

গাইতে গাইতে, পুলকিত চিতে 

গোপবধু গেলো ঘর, 

হৃদে নিরন্তর অচ্যুত অক্ষর 

প্রে্ভক্তি মুক্তি-কর । ১৮। 
ধন্য বৃন্দাবন, গোপবধু জন, 

ধন্য ধন্য রাঁসলীলা ; 

প্রথমে যেথায় যেই ললনায় 

ছলে হরি মুক্তি দিলা । ১৯। 



তুতীল্ম স্নল & 
শস্য 

(১) 

নিভৃতে মন্ত্রণাগুভে মথুরা-নৃপতি 
স্বমালী ভ্রাতার সহ কংশ মন্দমতি 

পরামর্শ করে নিজ জ্জাতি নির্যাতনে_-। 

বিনাশিতে প্রতিদ্বন্দ্বী বলী যছুগণে। 

কংশ কহে “যছুগণে নাশিব সমূলে, 

*চক্রান্ত করিছে সবে মম প্রতিকুলে, 
বৃদ্ধ রাজ! উগ্রসেনে রাখি কারাগারে 
হরিয়াছি রাজ্য তার,__বাহিরে প্রচারে ; 

স্ব-ইচ্ছায় সংসারের ত্য কোলাহল 

বানপ্রস্থে সাধে ধদ্ধ আপন মঙ্গল, 

জনসমাগম ছাড়ি দুর্গগূহে পশি 
নিরজনে সাধে যোগ একাসনে বসি, 

রাখিখ্বাছি কারাগারে,_ঈর্যাপরবশ 

মিথ্যাবাদী জ্ঞাতিগণ ঘোঁষে অপযশ, 

(২) 
অমূলক অপবাদ করি প্রকটন 

ভাঙ্গল বৃদ্ধিহীন প্রজাদের মন : 



&. ৭ -* * ৯. 
টি ২ ০ উনি ১৯০৯০ তি সি হত সত: অমি তউত ৯ 

দুনীতি ছুর্মতি বুদ্ধ যাদবনিচয় 

বৃন্দাবনবাসী সেই' অর্ভকে দুর্ববার 

--কে জানে কোথায় জন্ম, পিতা কেব। তার-_ 

নারীনীত অর্ববাচীন মুট গোপকুল 

ক্ষণজন্মা বলি যারে প্রশংসে বল-- 

মিলি সবে নেতপদে করিয়া বরণ 

« চক্রান্ত করিছে মোরে করিবে নিধন । 

বল ব্যাবহার এবে উচিত না হয় 

অন্তরায় আছে গোর প্ররুতি-নিচয় ; 
অমোঘ অতক্য সুন্সন কৌশল প্রকাশি ' 

প্রকৃতি আনিব বশে যছ্ুগনে নাশি। 

( ৩) 

ধনুর্খ ব্যপদেশে করি নিমন্ত্র 

মথুরায় রামকুষে করি আনয়ন 

নাশ আগে হস্তিপদে কিংবা মল্লরণে, 

সন্দেহ না] করে কিছু কেভ সাধারণে ; 

নিমন্ত্রিত যদুগণে সভার ভিতরে 

পরিবেছি মল্লগণে নাশ ভার পরে । 

রামকৃষ্ণ যুগণ যদি নষ্ট হয় 

বিরোধা প্রকৃতি-পুষ্জে নাহি কোন ভয়। 

কর য়জ্ঞ-আয়োজন, কল্প নিমন্ত্রণ 



তিতীয় সর্গ। ৩৯ 
পি শি শীষ পানি পান পি তি এ এস্তি পস্িতি সি তাসছি লেসিলতীস্টি পাট পি বাসি সি তি সি সি লা পা সস সি পিসি রি পি পোলো পো পা বাসি সিিসিিস্পিশিসিরিদি এ * তি এসি তো তো পাটি পস্জএিন পপ কেন লে ফপান্প লী তে 

অক্রুর  যাউক রথে গ্ৌপবৃন্দারন, 

আনুক বালকদয়ে বিস্তারিয়া ছল, 

সজ্জিত থাকুক হেথা শ্রীর মল্লাদল ; 

হস্তরী কুবলযাপীড় থাকুক তোরণে, 
চাণুর মুষ্টিক আদি রাখ মল্লগণে |” 

(৪) 
স্থমালী আদেশ লয়ে করে আরোজন, 

যথাযোগ্য নিয়োজিল কম্মচারিগণ ; 

নির্মাইল রঙ্গভৃমি প্রশস্ত সুন্দর, 
স্থখাসন মঞ্চশ্রেণী করিল বিস্তর ; 
বাগ্ভাগু নৃত্যগীতে বহিল কল্লোল, 
ছাইল মথুরাপুরা আনন্দের রোল ; 

চর্বব্য চোষ্য লেহা পেয় খাগ্ভ স্থমধুর 
যন্্ের ভাণার ভরি রাখিল, প্রচুর ; 

অন্ধ খঞ্ ভুখী ভিক্ষু অতিথি অবাধে 
গৃহে লয়ে যায়, কেহ খায় মনসাধে । 

সহসা এ আয়োজনে জর্ন সাধারণ 

ভাবী কিছু অমঙ্গল করে দরশন ; 

বৃদ্ধগণ সাধু কিছু ভাবিয়া না পায়,_ 

কিছু বা সাধিবে কং ংশ মন্দ অভিপ্রায় ূ 

(৫) 
নিশ্বাশেষে শুদ্ধবেশে অক্রুর স্থুমতি - 

কৃষ্ণ-আঞয়নে যায় আনন্দিত অতি ;-৮ 



এ 

কি এ সি পা ৭ শি সিসি লা টি পসমিলা এলি 

ভাব-মাধব 
৯ পাসিপসটি াধি তাপস পান্টি লাশ ছি জামির সিল পিল শিল্পা সি লীসি পিপি 

বহনের কৃষ্কথা ভণে 

সুচাইব কৌতুহল দেখিয়া নয়নে ; 
যোগসিন্ধ জন্মফোগী আদর্শ যে জন, 
কারণে লীনতাহেতু নিজেই কারণ। 

রদ্ষে জানি ব্রন্মভৃত, বাসনা না করে, 

কভূ যদি করে কিন্তু আগে ফল ধরে। 

পূর্ববকল্পে মুক্তযোগী-_পরের ঈশ্বর, 
জগতের হিতে জন্মে শুনি পূর্ববাপর, 

হেন কোন উপকারী মুক্ত আহা হবে 

উত্কর্ম সাধিতে বুঝি অবতীর্ণ ভবে । 
দুর্বেবোধ বিশ্বের কাধ্য- আম্চর্ধা কি তায়, 

ইন্দ্রিয়ে নিগুঢ তত্ব প্রকাশ না পায়। 

(৬ 

বাহামুন্তি দেখি মোবা ভাল মন্দ ধরি, 

ভাল মন্দ বর্কে যায় তারে পরিহরি : 

নগ্র জটা উদ্ধবা চর্্মপরিহিত 

ভণ্ড দরশনে মূর্খ হয় বিমোহিত ; 

আশ্রম-কর্তব্য ত্যি পূর্ণ কেহ নয়, 
অপূর্ণ আদর্শফোগী কতু নাহি হয়; 
সর্ববকার্ধ্য করে কৃষ্ণ জম্ম-উপযোগী, 

একাধারে সববাদর্শ তোগী তখ। যোগী ; 



টুর 4 ৪৭ 

জি কা লি তা সস পি সিট জল রসি তত লস এপি লে এত এসসি লস শি লি পি শি শন পি পা এ. পর সি সপ সী আপা লা ৯ পপি ও পাস্িপিনি তো তাসিপা লা পন্ছ লিজ লস তক কেসিসি পরিজ কা জি লী ৯ স্টিল দিলা সখ তি তত সিতপি 

বলে অদ্দিভীর জান. » দনুজ- লন, 

সদা শুনি মহাজ্জানী বিনা অধায়ন। 

আত্মা সমাহিত যার, গ্ীস্ত্রে কিবা তার, 

প্রাণে যেই ধরে সেই বলের ভাণ্ার। 

জাতি-বয়ঃ-ব্যবসায়ে সদা আত্মবান্, 

সর্ননকালে সর্ননদেশে বিরাজে সমান । 

( ৭) 

দ্রুত চালাইল যছু রথের তুরঙ্গ, 

হৃদিমাঝে উঠে পড়ে ভাবের তরঙ্গ ; 

শীঘ্র আস উপনিল গোপবৃন্দাবনে, 

রাখাল-গোধনপুর্ণ নন্দের ভবনে, 

দেখিল দুহিছে গাভী গোপগোপীগণ, 

রামকৃষ্ণ ইতস্ত তঃ করে অবেক্ষণ, 

স্থির-আঁথি কৃষে দেখি পক্ষন নাহি নড়ে, 
চলিতে শকতি নাই চরণ না পড়ে; 

অদূরে ভড়িত যদি সহসা ঝলন্সে 

স্ত্তিত দাড়ায় লোক দেহবন্ধ খসে, 
অক্র,র দাড়ায় তথা নিশ্চল নির্ববাত, 

কার্যে নারে, মনে ভাবে করে প্রণিপাতি। 
অক্রু,রে ধরিল কৃষ্ণ ধাইয়। ত্বরায় 

নিশ্চে্ নির্বাক এবে কাষ্ঠখগুপ্রায় | 



৪২ 
লসিগাস্টিপাস্টি পাস্সিা পলি সি পাসিলি সি পাস 

ঞ 

*৮ শাস্তি ভাসি এটি, তি লাস্ট এ সিস্ট তি সি সপ কা আপাস্সি আসি ক ছি পিসি সি শাস্তি সিটি এস তা সি লাস পার সিসি টিপি সিল সি ৯ ০ তি লাস্ট লে ১ পাস্িিলিস্জিলা উতলা সপন সি সি পাস সি ও পাতি লি পাদ কা লি 

(৮) 
“জানিনু অক্রুর তুমি অসুয়াবিহীন, 

মহাভূত-ভূতিময়, ভাবুক প্রবীণ, 
বাহিরে প্রণামে আর নাহি প্রয়োজন, 

অন্তরের ভাব তব কবিন্ব গ্রহণ ।” 

কৃষ্$পরশনে যহ্ব আইল স্বভাবে, 

“যা ভাবিনু তা দেখিনু” অনে মনে ভাবে। 

গ্রীতি-বিক্ষারিত নেত্রে চাহে কৃ পানে, 
কুষ্ণ-অনুরক্ত ক্রমে হয প্রাণে প্রাণে 

করযোড়ে কহে যছ্ু করিয়া মিনতি, 

“নিমন্ত্রিল মথুরায় কংশ ভোজপত্তি, 
নদ গোষ্টাপতি সহ বুন্দাবনবাসা 

নির্ববাহিবে ধনুয'জ্ঞ নিজে নিজে আসি ; 

আনিয়াছি রথ এই তোমা দোহা ভরে, 

উঠ প্রভু শীঘ্র করি, যাইব সন্্বরে । 
88) 

বৃদ্ধ গোপগোপিকার, নন্দ যশোদার 

আভ্ঞ। আশীর্বাদ আগে লয়ে সবাকার 

গ্রীতি-সম্তাবণে তুষি সর্বন বদ্ধুজন 

সময়উচিত বেশ করিয়। ধারণ, 

, বিদায় লইয়া রথে করে আরোহণ, 

শেত কৃষ্ণ মেঘে যেন,শোভিল'শগন ॥ 



হা রগ | ৪৩ 
ব্য ৮ এসি লী সদ পালা ৬ পিক তে লীন লতি এসি ভি লা গাছ পান্িলীছ লীলা পিপি লালিত রী শাতি লে 

বালক বালিকা বৃদ্ধ,সব্ৎস গোকুল 

রামকৃষে, ছাড়ি সবে হইল আকুল ; 

সজল চঞ্চল আঁখি যত গর চলে * 
ততদুর নিণিমেষ দেখিল সকলে ; 

গোবওস ময়ূর মৃগ কাদিল কাতরে, 

কুন্থম'আপার শুরু ববিষণ করে। 

সহিতে বিরহ কেহ নারি অবিরাম 

নিমন্ত্রণ ছলে গিয়া দেখে কৃঙ্ঃরাম | 

( ১০ )5 

অল্লগণ কতক্ষণ দ্রুত বাহে পথ, 

যমুনার কুলে আসি উপনিল রথ ; 

উপকূলে তরুমূলে লভিল বিরাম, 
স্থযোগে কংশের কথা শুনে সকৃষ্ণরাম, 

২শ-অভিপ্রায় গুট কহিল অব্রুর, 

শুনি সব রামকুষ্জ উ্তরে স্বধুর, _ 

“যা হবার তাই হবে রোধে কেরা তাযু, 

নিজ কর্মফল কংশ ভূ্তিবে ব্বরায়। 

কারো কিছু সাধ্য নাহি ভালমন্দ করে, 

করমনিয়মে ফল ইফ্টানিষ্ট ধরে ; 

ঈশ কারো ভাল মন্দ না করে গ্রহণ, 
ব-তুট-নিন্দা-রস্ট না হয় কখন । 



৪88 ৃ ভাব-মাধব | 
ন্ট পি পপসপর উদ পাটি পাল সি ৯৯ এ ৯ সিসি শিস্টিত সি বাসি কাল বিলি সি সি এসি সি পাটি সি ৯০৯৮ ০৯ পাস ৯ চিলি সি চি তি সিসি ঈর্পাসিতিলউিপ উরি পি ছি পাছি শাসিত তত সির ধিক »ল সিল ছল ৯ পি লজিক তে 

পা রুষ্ট ক --অ 
্ টি খু 

। ঈশ-স্তব-নিন্দ। হতে করম পরম। 

( ১১) 

মথুরা-সংবাদ নিত্য করি অবধান, 

সময়ে হইবে সব বিহিত বিধান ; 

কাধ্য ঘটিবার আগে কারণ-উদয়, 
ংশ-ধ্বংশ-বিধি আছে নিণিত নিশ্চয় । 

শঙ্কী ফিছু না করিও আমাদের তরে, 

নগরের উপকগে ছাড়ি যাও ঘরে। 

যাহ। কিছু করিবার লইব করিয়া, 
সজনে আশ্বাস দিও মঙ্গল কহিয়া |” 

. মথুরা নগরে আসি অক্ুর স্থজন 
রামকৃষ্ণ ছাড়ি যায় বিচলিত মন। 
পরম কৌতুকে ভ্রমে ভাই ছুই জন 

নগরের পথ ঘাট করে দরশন ; 

যমুনার উপকাল রম্য দেবালয়ে, 

“বামিন্ী যাপিল সুখে বাস্থদেবদ্ধয়ে | 

(১২) 

প্রভাতিল বিভাবরী মধুরা নগরে, 
জাঁগিল নাগর সব প্রফুল্ল অন্তরে; 

আইল সামন্ত নান! লইয়া যৌতুক, 
উপনিল আগন্তক দেখিতে $ক্কীতুক, 
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নান। আয়োজন হয়, নান! বাগ্ভ বাজে 

নানাদেশী, নান। ফোধ, 'নান! বেশে সাজে : 

মহাযুদ্ধ হবে আজি কহিছে সকলে 

রামকৃঞ্চে বিনাশিবে পরম কৌশলে, 
গুপ্ত কথ ক্রমে ক্রমে হইল প্রচার, 

প্রশংসে বা নিন্দে কেহ কংশ-ব্যবহার । 

জনাকীর্ণ রঙ্গতূমি, মঞ্চ পুর্ণ হয়, 

উচিত আসনে লোকে বসে সমুদয় । 

রাজা, মল্ল, ব্যবসায়া, বসে পুরাঙ্গনা, 

নাগরিক, বারাঙ্গন৷ বিব্ধি-ভূষণ]। 
( ১৩) 

সৃষ্যোদয়ে রাম-কৃষ্ণ স্থখে করি স্নান 

কাব্য-উপযোগী বেশ করে পরিধান ১ 

গন্ধ-বিলেপন-হেতু করিল মনন, 
সহস! সুগন্ধ হাতে করে দরশন,__ 

দেখিতে সুন্দরী বটে কু, কিছু দেহ 

চতুরা কামিনী যায় পথ দিয়া কেহ; 
কৃষে দেখি চমকিয়া শিথিলিল প্রতি, , 

স্হাসিনী স্থৃভাষিণী কহিল স্থামতি,_ 
“বিলেপন আশে বুধি অপেক্ষিছ পথ 
আনিনু স্ববাস তৰ জানি মনোরথ টু 

যাহ! ইচ্ছ! লহ প্রভু-_শীঘ দেহ ছাড়ি 

রাজার স্তুগঙ্ধ বহি-_-যাই রাজবাড়ী, 



৪৬ ভাব-মাধব। 
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কিংবা যদি আজ্ঞা পাই__ষতনে সাজাই 

পরশিয়! দিব্য তনু জনম ঘুচাই। 

ূ (১৪) 
কৃষ্ধে হাড়ে কামিনীর নাহি সরে মন 

পল্প-মধু-পানে মন্ত মধুপ যেমন ; 

_জোষ্ঠে সাঙ্গাইয়া আগে কনিষ্ঠে সাজায় 

দাড়াইয়া রহে কৃষ্ণ “নাগাল” না পায়; 

“বসিতে নিষেধ,” কৃষ্ণ কহে ব্যঙ্গ করি 

“মঞ্চে চড়ি উচ্চ হয়ে সাজাও সুন্দরি |” 

কৃষ্ণকথা শুনি_বামা বাথিল মরমে 

আপন গঠন স্মরি কুল সরমে ; 
চতুর! কামিনী কিন্কু পাইয়া স্থযোগ 
উত্তরের ছলে কৃষ্ে করে অনুযোগ,_ 

“মঞ্চে চডি উচ্চ হয়ে হবে কিবা ফল, 

উচ্চ হই কুন্ড যদি,করহ সরল।” 

“তথাস্ত” বলিয়া কৃষ্ণ দাড়াইল পাশে, 

কৃষ্ণ-বিগলিতপ্রাণ। কণ্টকে উল্লাসে । 

(১৫) 
মেরুদণ্ডে স্পর্শি কৃষ্ণ আরোগ্য-কামারে 

উল্লাপন-বিধিমতে চিকিৎসে বামারে, 

পদে পদ চাপি দৃঢ়, ধরিয়া! চিবুক 

পৃষ্ঠ চাপি স্থুকৌশলে, ভাঙ্গিলু কামুক; 
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ভয়ে ব! ইচ্ছায় বাম! হৃতজ্ঞানা প্রায় 

মুহূর্তেক চলি পড়ে কবিরাজ গায় 
“কুরূপা স্থরূপা এবে তব করুণায় | 

প্রাণ সমর্পিয়। তোম! বিকাইনু পায় ।” 

স্স্থ হয়ে বুদ্ধিমতী কৃ? স্ততি করে, 

“আজি পুজ৷ লও প্রভু অধিনীর ঘরে।” 
কৃষ্ণ কহে "দেহ গন্ধ মাখিব আপনি, 

বাস লরে রাজগুহে চলহ এখনি, 

স্বযোগে ফিরিয়া ঘরে কর আয়োজন, 

যদ্রি পারি তব গৃহে করিব ভোজন ।” 

( ১৬) 

দ্রুত যায় তবু চায় পশ্চাতে ফিরিয়া, 

শরীর চলিল বটে পরাণ ফেলিয়া । 

ধাইয়া আসিয়া বামা পুরে প্রবেশিল, 

সুগন্গ-চন্দন আদি ত্ররা করি দিল, 

রমণী অমনি সব কুব্জা দেখি বলে,_ 

“কোথ৷ কুজ তোর, বুঝি কুব্জা* ছিলি শ্ছলে, 

কেবা পুনঃ ভাঙ্গি তোরে গঠিল সুন্দর 
এবার যুটিবে তোর মনোমত বর।” 
“বর” কথ! শুনি তার কৃষ্ণে পড়ে মনে, 

বলে “শীঘব একবার যাইব ভবনে” 



৪৮ ভাব*মাধব। 
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বামাগণ বলে “তোরে অপেক্ষিছে কেহ 

প্রাসাদ ছাড়িয়! তাই যাও নিজ গরেহ।” 
কুজা রলে সাধু কেহ ভোজন-প্রয়াসী 

আসিবার কথা আছে শীঘ দেখে আসি। 
(১৭) 

সাধু নাম শুনি আর কিছু নাহি বলে, 

রাজভোগ্য খাদ্য লয়ে ফিরে কুতৃহলে ; 
উঠে পড়ে ছুটে বামা, বাজে পায় পায়, 
তারে নাহি দেখি পাছে কৃষ্ণ চলি যায় ; 

গৃহে দেখে যেই চাদ হৃদয় উজলে 

হৃদাকাশ হতে খসি যেন শয্যাতলে, 

তমালবিশাল তনু, নব বলে বলী, 
ষুছু হাসি, মিষ্টভাষী, নয়নে বিজলি, 

চক্ষে চক্ষুতরাখি বাম! পরাণ হারায়, 

আশার অতীত ফলে ধের্য নাহি পায় । 
কাপিতে কাপিতে বসে, ক্ষরে শ্বেদজল, 

রোমহর্ষ হয় মুহুঃ, বচন বিরল, 
'কৃষের বদন হতে নয়ন সরায়,, 
লজ্জায় জড়িত এবে পদপ্রান্তে চায়। 

(১৮) 
গদ গদ কহে বামা “পুত আবসথ, - 

জনমন্সার্থক মোর, পুর্ণ মনোরথ, 
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যা ভাবিনু তা পাইন আর নহি চাই, 

ভাবনায় হাদে যেন তোঁমা সদা পাই * 

স্থখ-প্রাপ্তি হতে ভান সুখের ভাবনা, 

পর্য্যাপ্তি হইতে ভাল বাসি আলোচন! ; 

সন্তভোগে পিরীতি মন্দ, তা না হলে হেম, 

অনাসঙ্গে প্রেমিকার বাড়ে প্রেমক্ষেম ; 

দুরস্থ প্রেমের পাত্রে নিঃস্ার্থ যতন 
যিফুপদলান্ে যেন শিখায় সাধন | 

যেই ভাবে ভাবাইলে, ভাবিব সদাই, 

তব ভালবাসা ভাব অন্তে যেন পাই । 

গতির সান্তাষ সাধা সতার ধরম, 

তৰ উস্ছা সাধি, তৃমি পতি প্রিরতম |. 

(১৯) 

সাধু সাধু বলি কৃষ্ণ কে কর ধরি, 

তোমারি রহিনু খেদ না কর স্ুন্দরি, 
শারীর হইতে কার্য মানল প্রবল, 

অন্তরে পতির সহ রম অ'বরল প 

মানুষে ঘোষিবে যশ পয়বে পরা গতি, 

পরার্থ পরম সতী, অনসুয় মতি । 

নিতা শুদ্ধ! পতি পুজি ব্র্মচর্যো রবে, 
দ্বিতীয়া অপরা নাহি তোমা সম হবে । 



ভাব-মাধব। 

ব্লাস্ত কলেবর মোর করিব শয়ন, 

বিরাম লভিয়। পরে করিৰ ভোজন । 
ভোজ্যব্ব্য রাঞ্চি হেথা যাও রাজঘরে 

কর্তব্যে ধার্মিক! নাহি অবহেল। করে। 
রুষ্ণের বচনে তৃপ্তা নমি পদদ্য়ে 

রাজকাধ্যে চলে বাম। প্রফুল হৃদয়ে । 

(২০) 

কৃতবেশ বিলেপন কুষ্ণ বলরাম 

প্রবেশিল গিয়া এক মালাকার ধাম ; 

মালাকার চমত্কার দেখিল দুজনে, 

চাহিবার আগে মাল্য দিল হহ্ট মনে,' 

মনোমত বাছি মাল দুজনার গলে 

সাজাইর] দিয়া হর্ষে নমে পদতলে । 

অযাচিত অন্ভিথিরে করিলে সকার 
স্বচ্ছন্দে থাকিবে তুম সহ পরিবার । 
বাক্য স্তরধাদান তৃষি বৃদ্ধ মালাকারে 

রা'মকুষঞ্জ পশে গিয়া কংশ-মন্ত্রাগারে ॥ 

বাহিরে আনিয় ধন্ত কৃষ্ণ মা প্রাণ 

সবলে টানিয়া ভঙ্গি করে খান খান । 

বভতরবে ভাঙ্গে ধনু, মথুরা টলিল, 

রক্ষিগণ কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ বাধাইল। 



তৃতীযগসি। ৫১ 

( ৯১) 

বলে এড়াইয়া শীঘ্র রক্ষকের ভিড় 

রামকৃষ্ণ গেলো যেথা 'কুবলয়াগ্রুড়, 
চকিতে চড়িল হাতী কুষ্ণ মভাশুর, 

অন্্ কাড়ি হস্কিপকে নিক্ষেপিল দূর । 

কষে ধরিবারে হাতী বাড়াইল কর, 

কুষ্ণ ভাঙ্গি দিল শুণু, হইল ফাফর ; 

অন্ত্বপ্রহরণে কুষ্ঙ জর্জরিল শির, 

বিপাকে পড়িয়া হাহী হইল অধীর ; 

বলরাম দন্তদ্য় উপাডিল বলে, 

মুনর্ম মাতঙ্গ ক্রমে পড়িল ভতলে। 

মদ্রক্তসিক্ততন্ু, হস্থিদন্ত করে, 

ললিত-ভীষণ মুণ্তি রামকষ্জ ধরে ; 
লীলায় প্রাঙ্গণে পশে ভাই দুইজনে 

উত্পন্ষন সমাজ দেখে সহত্্র নয়নে । 

(২২) 

হেন কাঁলে কুকজা কুষ্ণেঃ দেখিবারে পায়, 

স্তম্ভিত] বিষ্ময়-ভয়ে*চিত্রার্পিত প্রায়। 

স্থপ্তকৃষ্ণ মম ঘরে, কেমনে এখানে 

এক কালে এক কৃষ্ণ দেখি ছুই স্থানে, 
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নর নহে'দেব হবে ভাবে নিজ চিতে, 

নিকটে পাইয়া তবু নারিনু চিনিতে। 

পূর্ববপরিচিত পা্ছছ জানে কেহ পরে, 

ভয় দুঃখে জড়সম বিষাদে গুমরে। 
ম্াবীগণে একমনে দেখে ছুজনায়, 

বারংবার দেখে তবু তৃপ্তি নাহি পায়; 

এখনে বালক, আহা স্থকোমল দেহ, 

যুঝিবে ফেম.ন রণে, তর্কে নারী কেহ, 

মল্লগন যুদ্ধপটু, এরা তো বালক, 

নাহি কি এখানে কেহ প্রান বিচারক | 

( ২৩) 

বলিতে না পারে কিছু বু হুঙ্ছ। কুল, 

আপন! আপনি কংশে নিন্দিল বহুল । 

জননী যোষিংগন করে হাহাকার, 
ছুঃখে বলে “ভগবান করুন বিচার”। 
চাণুর মুগ্রিক মল, কু, বলরাম, 
দেশভা ক্লোভে বিনা আস্তে বাধিল সংগ্রাম ; 

হাতে হাতে, জঙ্বে জঙেষ, মুগ্ি মুঠি লড়ে 

সাপটিয়া কেহ উচ্চে, কেহ নীচে পড়ে; 
প্রকাশে চাণ,র কুষ্ণ বিবিধ কৌশল, 
কৃষ্ণ লড়ে প্রাণাধারে স্তম্তি নিজ বল, 
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চাণুর সরোষে চেষ্টি করে বলক্ষয়, 

অবিকৃত রাখে কু প্রাণের সঞ্চয় ; 

পিগুপ্রায় মল্লে শেষে উতক্ষেপিল বলে, 

শূন্য হতে আছাড়ির পাড়িল ভঁতলে। 
(২৪) 

টুটিল শরীর শির প্রবল পুনে, 
মরিল চাণুর মল্ল কু সহ রণে : 

মারিল মুগ্রিকে রাম সমান কৌশলে, 
সবিস্ময়ে সামাজিক দ্েখিল সকলে । 

অমনি তোষল বীর করি মহানন্ত 

কুষ্; সহ মল্লযুদ্ধ করিল আরন্ত ; 

কৃষ্ণের চেষ্টায় মল্ল অবিলম্বে পড়ে, 

ভয়ে অন্য মল্লগণ ভাগে উভরড়ে। 

“আৃভীর বালকছুয়ে খেদাইগ়া বলে 

নন্দ বস্থদেবে বধ বুীধিয়া শৃঙ্খলে | 

আর যত গোপগণে মারি বলাতকারে 

ধনরত্ব লুট সব আনহ ভাণারে ।” 
আঙ্ঞা,দিল কংশরাজ ক্রোধে কম্পবাঁন, 

নন্দে বধিবারে ধায়ু যোধ বলবান। 

(২৫) 
লম্ দিয়! মঞ্চোপরি উঠিয়া! সবলে 

শিরে ধরি কংশে কৃষ্ণ পাড়িল ভূতলে, 
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কেশে ধরি দেহপিণ্ডে বলে দিল টান, 

কৃফ্-হস্তে আশু কংশ হারাইল গ্রাণ। 
'লড়িতে স্ুমালীএরোষে ধাইল অমনি, 

আছাড়িয়া বলরাম বধিল তখনি । 

*কংশ মরে অন্তঃপুরে পড়ে হাহাকার, 

বালহস্তে মরে বীর অদ্ভুত.বাপার 

কর্দম-শোণিতে সিক্ত কুষ্ণ-বলরাম 

জনক-জননী-পদে করিল প্রণাম ; 

বক্ষ-স্থলে লয়ে কুষ্ছে; বাক্য নাহি বলে, 

'দেবকী ঠিভিলৎনিজ নয়নের জলে ; 
কহে পরে _“প্রসবিন্ু, তাই তো জননী, 

যশোদ তোমার, কৃষ্ণ, মাতা যশম্ষিনা। 

(২৬) 

জর্ভরিল তনু মোর চির শোকহাপে, 

সভিনু অশেষ রেশ পুৰজন্ম পাপে ও 
চিরজাবী হককে ত্রমি কুল শোভা কর, 

ভাপিত্পতিত-আাহে রক্ষ নিরন্তর। 

আমাদের জগতের হও ভিতকারা 
স্বধ্্মের বন্ধু হও, দম ছুরাচারা ; 

সর্বজনপ্রিয় হও সম-ব্যবহারে, 

হৃজনররগ্রন কর গ্রীতিউপহারে। 
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অদ্ধিতীয় ং ধর তি বদ বুদ্ধি বল, 

জগ ঘোষুক তক ঘশঃ নিরমল । 

কৃঞ্জের সহায় তুমি রাম মহাবল 
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লক্ষ চন্য দিয়া তবে করিল বিদায়, 

নন্দে প্রণমিতে দৌোহে চলিল তবরায়। 

(২৭) 

ংশের অন্তো্টিক্রিয়। করি মনমাপন 

বুদ্ধ উগ্রাসেনে দিল রাজ্য সিংহাসন । 

বেঠিত যাদবগণে স্বজন সংহতি 
,অখুরায় রামকৃধ্। করিল বসতি। 

ংশনাশে জরাসন্ধ ভীষণ কুষিল। 

লইবারে প্রতিশোধ যুদ্ধ বাধাইল | 

বারংবার পরাজিত কৃষ্ণের কৌশলে, 

আক্রমিল বারংবঃর নব নব বলে; 

পরাজিতে নারি নিজে মগধের পতি তু 

কাল যবনের সহ মিলিল সংপ্রতি। 

বু দলবলে কৃষ্ণে করি অবরোধ 

যদুবংশ ধ্বংশ করি লবে প্রতিশোধ ; 

নিবারিতে বু বধ সম্মুখ সমরে 

কৌশলে সাধিবে কায কৃষ্ণ চিন্তা করে। 
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(২৮) 

সদুর সাগরতীরে পর্বত পরিধি, 

পশ্চিমে পরিখা রূপে বিস্তু ত বারিধি, 

চারিদ্রিকে স্থরক্ষিত অব দুর্গম 

$ঝে সাঁঝে দুরারোহ ছুর্গ মনোরম, 

নিশ্মাইল দ্রারাবহী পুরী চমত্কার 

যছুগন সেথা গেলো সহ পরিবার ; 

« কুষণ আদিশযোধগণ রহিল কেবল 

' অথুরার অবরোধ করিতে বিকল । 

আঁনিল যব্নপতি টসন্য অগণন 

কুষে ধরিবারে পুরী করিল বেষ্টন ; 

কত চেষ্টা করে হবু কুনেও নাহি পায়, 

এক'দন দেখে কু ছুটির পলায় । 

ধরিবারে বেগে কাল ধাইল যবন 
ছুটিতে ছুটিছে গেলে! সুদূর কানন। 

( 
সুরে আনিয়া কালে করিয়া কৌশল 

সাধিল বিনাশ কঝ্ণ মন্ত্রণা-প্রবল; 

' কালের নিধন গুনি ভগ্ন দিয়া রণ 

হতাশ যবন সৈন্য করে পলায়ন। 

8 ৯) 



তৃত তীয় সর্গ। | | ৫৭ 

রথ-অশ্ব- -গজ- আদি যবনের ধন 

দ্বারাবতী পাঠাইল যৈথা যছ্গণ , 

কঝ্-সুঙ্গন-রণনাতি অতীব দুর্বেবধ, 

ভয় গণি জরাসন্ধ ছাড়ে অবরোধা। 

নিরস্ত হইল রণে মগধের পতি, 

উপজিল কুঞ্ণভীতি থাকিতে শকতি। 

দ্বারক নগরে গেলে! কুঞ্ণ বলরাম, 

কিছুদিন সুখে সেথা লভিল বিরাম । 

পিতা মাত] ভাই বন্ধু লইয়। স্বজন 

রামকৃষ্ণ গৃহস্থালী করে আচরণ । 
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(১) 

ভারতের মধ্যদেশে বিদ্ড নগর 

ভীক্মক আছিল তার নৃপতি প্রবর ; 
'রুক্পা নামে ছিল পুত্র, ভনয়া কুব্সিণী, 

জাতী কুষ্ছেষী, ভগ্ঘা ক্ুষ্ণসো ভাগিনা 
রাজাবিবদ্ধিত ভ্রাতা, ভগ্া সন্্বতী, 

দান্তানলত যেন শাল, প্রণত। বরততা 

স্তটল-মন্দ-দর্শী তথা উচ্চ-মনস্সিনা, 
সহজ শন্ব,ক নাচে, উচ্চে গঙ্কজিনা | 

বল ডান ধশ্ঠশীলে কাষেঃ গুরু জানি 

কষ্ণবদ্ধ প্রাণা বালা কুষ্ণবিলাসিনী ; 
ভিন্ন-ভাবী রব্দা তায় মহা অন্তরার, 

কু লয়ে মনোভঙ্গ হয় তজনায় ; 
মিলাতে শিস্ঞপালে ভ্রাতা চেষ্টা করে, 
বিমুখা ভগিনী ভায় বিষধর অস্থরে | 
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(১২,) 

একদ ভাক্মক কহে রানীরে সন্তাষি : 

“রুক্িণীবিষয়ে মোর মানস উদ্দাসী; 

উপযুক্ত পুত্র এবে রুল্স অভিমানী, 
রুষ্ট ভয় যদি তাঁর কথ! নাহি মানি ;: 

এদ্রিকে রুক্সিণী মোর দেহের পুশলী, 

বরিতে অসম বরে কেমনে বা বলি? 

রুঝা নাহি চায় কৃষ্ে, কটু কথা বলে, 
শিশুপালে চাহে বরে বলে বা কৌশলে । 
আসন পুর্ণিম৷ দিনে, মদন উৎসবে 

নিমন্ত্রণ ছলে আনি--যদি সে সন্তবে-_ 

মদন-মন্দিরে লয়ে রুকাণী-অজ্ঞাতে, 

বালিকায় অনিচ্ছায় দিবে তার হাতে। 

বিবাহ-উৎসব হবে মধুর উত্সবে, 

মন মোর মন্দ গায়, কি জানি কি হবে!” 

(৩) 

আত্রাহাঁর। রাণী এবে মহা রোষে বলে, 

“কি বলিলে মহারাঁজ, “বলে ৰা কৌশলে' ! 

এখনো! ক্ষত্রিয়-রক্ত ধরি মোর কায়, 

কথন না হতে দিব, যাক্ প্রাণ যায় !--. 
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হেন অশাসদ্ীয় বিধি, পতনের মুল, 

মানবের প্রকৃতির মহা প্রতিকূল ; 
বলাতকৃত বিসদৃশব পতি সহবাসে 

-_ সহা শুদ্ধ সমাজের উৎপীড়ন-ত্রাসে-_ 

কুকুর ছাগল সব জন্মিবে পাগল, 

গৌরবের আর্ধাভূমি দিবে রসাতল ! 
প্রকৃতি চাপিতে চায় নিজ ইন্ছাবলে, 

হেন অর্নবাচীন নরে পুরুব কে বলে? 

স্বভাব কেবল চাহে উতকর্ম সাধন, 

সেই উপযোগী ক্কার্ধ্য কর সর্ববক্ষণ ; 

(৪) 

রমণী তো! পশু নহে, সহিবে কেবল, 

তাহারো তো মাছে আত্মা, আছে ধন্মবল। 

হৃখ-ঢুঃখ-ধর্্মাধন্মে সম অধিকার, 
তবে কেন তার প্রতি এত অত্যাচার ? 

কি বলিলে মহারাজ 'বলে বা কৌশলে, 
ব্য হেয়_জানে হেন বিবাহ সকলে ; 

গান্ধবেব্য বা স্ব ংবরে ক্ষত্রকম্যা! বরে 
রাক্ষসেও কভু আহ্ম-সমর্পন করে। 
সম্মুখে আদর্শ ধরা কাধ্য সবাকার, 

অপাত্র-বরণে প!ছে ঘটে ব্যভিচার, 



বা 

চতুর্থ সর্গ। ৬১ 
4 

৭৯ ০১ পাস রশি কাটি পরি মিস্টি এপি এটি সি পিসী সপ সি উপরি পি সপ আপ ১ স্পার্িন্ড পা সিল তি সিসির পা সপ ও তীজ্ছি বাসস সিসির সতী আও লন এ সি জতত ও পিপর্প লে উপরি পলি পতি তা জিপি ভর্পা তা লা 

স্বভাবের সঙ্গে মোর! যাব তনুকুল, 
বলের প্রয়োগ তায় অনর্থের মূল ; 
আজন্ম যেমন সঙ্গ, স্বল্তীব তেমন, 
ধ্্দাদর্শে প্রগঠিত পাগা কদাচন। 

(৫) ূ 
আপনার অনুকূল পতি সবে বরে, 

স্বার্থজাত ব্যথাশূন্য নিগ্রহে কি করে ; 

বরকন্য।1-অনুযায়ী জন্মিবে সন্ততি, 

যেমন রোপিবে বীজ বৃক্ষও হেমতি; 
সমাজ গঠিতে যদি মনোমত চাও, 

তছুচিত শিক্ষা সঙ্গ আদর্শ দেখাও । 

ব্যবস্থা যে দিল বলে সাধিবারে কাজ 

শিরে নাহি পড়ে তার বিধাতার বাজ ? 

স্বার্থহীন অহেতুক. প্রেম দৃঢ় অতি, 
বন্ধ তায় বরকণ্া চির সৎ সতী, 

মুখে বলে সহী চাই, বাবস্থা অন্যথা, 

বলিহারি নৃপ তব প্রচলিত প্রথা ! 
বলে উদ়া বধূগর্ভে বলে উপ্ত বীজ, 
ছুবৃন্তি জারজ জন্মে পিতৃ-মনসিজ। 

(৬) 
আস্র পৈশাচ শুদ্ধ বল বা কৌশল, 
অনাধ্য-বর্ববর-প্রিয় পাতক প্রবল ॥ 



ভাব-মাধব। 
৩০৯ পাল সত স পি 8 ৪ লস) এল 

এহেন বিবাহ নৃপ-স্মরিতেও বাজে-_ 
প্রাণাধিকা সবধার্টিকা রুক্নারে কি সাজে ? 

হেন কার্ধা শো! পায় অসভা বর্বনরে, 

কামপ্রণোদিত যেই সর্ববকম্ম করে। 

কৈ বলিলে মহারাজ “বল বা কৌশল ?” 
রুল্সিণীরে বিনাশিব দিয় হলাহল, 

অথব! দুহিতা লয়ে যাব বনবাসে 

নৃ-শংসতা' হতে ভাল ব্যাঘ যদি গ্রাসে । 

রমণী-ললাম-ভূতা কন্যা শুদ্ধমতি, 

মিলাইবে বিধি ভার মনোমত পতি । 
সব্বগুণে গুণবান সববাঙ্গহন্দর 

কৃষ্ণ দেখি রুক্িণীর উপযুক্ত বর।” 

লী? 
রাজা বলে “কুষ্ণ কতু'নহে তো কুমার,” 
রাণী বলে “রাজগণ আহ্ভাকারী তার” ; 

রাজ বলে “যাদবের নাহিক ভ্রবিণ,” 

রাণা বলে “ভাল নয় ধনী গুণহাীন” ; 

“শিশুপাল যেন কাল রাজ্যদণ্ড ধরে” 
“সর্ববজনপ্রিয় কুঝঃ ছাদে রাজ্য করে”; 

“নপুংসক কুষ্ণে জানি নিন্দিল সকলে,” 

“ইন্দ্রিয় রাখিল বশে, উদ্ধরেতা বলে” 
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“বিচ্যুত হইল কুষ্জ গোপ-সহবাসে,, 

“অসঙ্গ আকাশে কোন দোষ নাহি অসে”। 

“হেয় উপাদেয় কৃষ্ণ ন! করে বিঢার,” 

“সমদর্শী যেই হয় পাঞ্চিত্য তাহার” ১ 
“রণে ভঙ্গ দিয়া কৃষ্ণ পলাইল ত্রাসে,” 

“কৌশলে সাধিল কার্য্য বিনা প্রাণিনাশে |” 

(৮) 

রাজ বলে “অধিক কি করিব বিরোধ, 

এড়াঁইতে সবাকার নারি অনুরোধ । 

রন্সিণীর উপযুক্ত কুষ্ণ অভিমত, 
 কুক্সের ইচ্ছায় কিন্তু হই প্রতিহত | 
ত।ই বলি পীড়াছলে প্রমোদকাননে 

কণ্ঠ] সহ যাও আশু ভামা-উপৰনে, 

বসন্ত উৎসব-অস্তে করি আগমন 

কুক্সিণীর স্বয়ন্বর কর আয়োজন , 

মনোমত বর স্ত্বতা লইবে আপনি, 

কি করিব বল আর অমঙ্গল গণি” 

অন্তঃপুর ছাড়ি রাজ) আইল বাহিরে 
প্রস্তত হইল রাণী যাঁইতে অচিরে । 

পরদিন কন্যা লয়ে প্রমোদ-কাননে 

গেলে। রাণী পরিবৃতা অনুচরগণে। 



৬৭ ভাব-মাধব। 
সিল শা পাপন পাস লাস পাটি পাপী সপাসিপিসল সপিসিপি সা সিকাসটিপ্রাসটি দিল সিল সত সি পসির্পাছি পাস লিউ লা চু ৬ ৯ ৯৭৯ 

| £ ৯) 
'বিদর্ভের বহু দূরে পার্সবত্য-প্রদেশে 
সরল বিশাল শাল আকাশ-উদ্দেশে 
পতাকার দণ্ডসম উঠি অগণন 

"নিরন্তর নির্ভনত। করিছে ঘোষণ 

মধুক শিমুল আম পলাশ পিয়াল 

অশ্ব কদন্ব বট, স্ত্বকঠিন তাল, 

সপ্রস্তর উচ্চ ভূমে কষ্টে প্রাণ ধরে ; 

«নদ।চয়ে নীর বহে বালুক1-তান্তরে ; 

মাঝে মাঝে শৈলন।লা শোভা ধরে স্মাম, 
শয়নে মীতঙ্গ যেন লভিছে বিরাম ; 

কোথাও বা! নির্ঝরিণা ঝিরি ঝিরি ঝরে, « 

দুরাগত জীবচয় জলপান করে। 

কোথাও বা পর্বতের নিদ্গভূমিতলে 

স্বচ্ছ সরোবর হয় প্রপাতের জলে। 

(১০) 

এই সেই রম্য স্থান আরোগ্যনিবাস, 

ভীপ্রক নিন্মিল যেথা নিভূতনিবাস, 
বিমল বিশুদ্ধ ভূমি নেত্রানন্দকর 

প্রকৃতি মাজিয়! যেন করিণ স্থন্দর ; 
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অদুরে প্রপাত এক নিরন্তর ঝরে, 
যেগা হতে ভীমাঞ্মদী'লয়েছে জনম, 

ভীত্মকের গুরু সেগ! নিবসতি কুরে, ? 

শান্তি-নিকেতন নামে ত্ন্দর আশ্রম | 

নিন্মভমে প্রগাড়িত সভাতা-সংগ্রামে র 

নিভৃতে নিবাসে হেথা ভাল জগণন 3 
বিষয়-বিবাদ ভুলি যেন শান্তিধামে 

ংসার-বিরাগী কেহ সমাধি মগন। 

ব্রাহ্মণ শোমাঙ্ক নামে রাজগুরু জ্ঞানী, 

রাজা হেথ! নিরজনে বুসাইল আনি ।* 

(১১) 

শোমাঙ্ক বলিষ্ঠ বৃদ্ধ শ্যামল সুন্দর 
ভাক্মকের বালবন্ধু, মৃত দারাস্ত্রত, 

স্থবিশাল বক্ষণস্থল, মধা কলেবর, 

প্রশস্ত ললাটদেশ' যোগী-চিহ্ষুত ; 
ব্রা্গন লালিল বাল্যে স্বতা-নির্িনিশেষ 

রুক্সিণীরে ; একাসনে বসাইক্কা। পাশে 

কত মত দ্রিত নিত্য নীতি-উপদেশ, 

শুনিত প্রতিভা-মূর্তি রুক্সিণী উল্লাসে ; 

অস্কে বসাইয়া যদ! পরম আদরে 

পড়াইত রুলক্সিণীরে নব নব পা, 
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উদ্দিত ভাবনারাশি ব্যথিত অন্তরে 

উদ্ঘাটিত শোমাঙ্কের অতীত-কবাট, 

স্তিমিত নয়নে কন্তা হেরি অনর্গল 

ক'দিত স্্রাঙ্ষণ কত প্রেম-অস্কজল । 

( ১২) 

রুক্সিণী ভীক্মক-বাল! বিমল সুন্দরী, 

সমূর্ভি তপস্তা যেন আঁশ্রমনিবাসে ; 

জানিত না বিদ্দুনাত্র ধরা ভরক্করী, 
আশৈশব যাপে কাল যোগী সহবাসে ; 

অদ্গ-সন্্যাসিনী বালা শুদ্ধ আচঢারিণা, 

সরল করুণ অতি পবিত্র হদর়, 

ঈশ-চিন্তা যখা যোগি-মনো-নিবাসিনী, 
কি অন্তরে কি বাহিরে পবিভাময় ; 

ধবল তুষার যখ! হিমাদ্রি-শিখরে 
নাহি ধরে রবি-রেখা উষা-অনাগনে, 

এখনে! সে প্রতিমার বিমল অন্যরে 

একটিও ধরারেখা নাহি কলঙ্বিতে । 

মিলাইয়] কমনীয় খুণ-সমুদায়, 

গড়িল। কি প্রজাপতি হেন প্রতিমায় ! 
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দিবা-অবসান হয় ভীমা-উপবনে 

চলিল শোমাস্ক সান্ধ্য শৌচ প্রত্রোজনে , 

চলে ভৃত্য কুপ হতে জল উদ্ভোলনে 

সসথা রুক্সিণা গেলে। সলিল-সেচনে । 

নিবৃন্ড কুরঙ্গদল বনবিচরণে 
উপনাত হলো মাসি আশ্রম প্রাঙ্গণে 

পন্মিনা-প্রমোদ ক্রমে প্রভাঙান প্রায়, 
দারুণ দিনের তাপে তাপিয়া তপন 

সাগর শীতল জলে শাবরাীহি কায় 

ধীরে লয় গিরিশিরে কুস্থমশয়ন। 

গগনে উদিল রাগ; করিয়া! কুজন 

ক্রমশঃ কুলায় পশে বিহঙ্গমগুন; 

রবি-অদর্শন-ক্লেশ ভাবি বিধাদিনী 
বিচ্ছেদ-বিধুরা জলে মুদিলা নলিনী। 

( ১৪) 

ক্রক্সিণী সুন্দরী গেলো সিঞ্চিবারে জল, 

সঙ্গে গেলো আশ্রমের মৃগ-শিশুদল, 

কেহ আগে, কেহ পাছে, নাচিয়া নাচিয়া, 

কেহ টানে বালিকার বসন ধরিয়। ; 



ভাব মাধব । 
িস্ছ পদি সিসি পি পাস পি পস্সিশিপসড পপি সপিশ সিসি সি সিসি হা ০ ৯িপিপিস্্ঞজিস্ডি পা পদ তে ৯ সিকি তি পাস পি 

উৎস হতে লয়ে বারি পুরিয়া কলস 

কহ্থম-তরুর তলে ঢালে নিরলস ; 

জড়ায় অঞ্চল কভু কুম্থমকণ্টকে 
আরো জড়াইয়া দেয় হরিণ-পোতকে, 

নিরখে করুণাময়ী প্রেমমুগ্ধ মনে 

আপন নয়ন রাখি হরিণ-নয়ান । 

কি যেন পড়িয়। লয় বালিকাবদানে, 

সার যায় মুগশিষ্ঞ আপনার মনে । 

একে এক সিঞ্চি জল প্রিয় তরুতলে 

প্রক্ষালিল হস্তপদ প্রপাতের জলে। 

( ১৫) 

সেকান্ডছে বসিল বালা শিলার উপরে, 

পার হয়ে গোলো ক্রমে গোধূলির বেলা, 

কেহ অঙ্কে কেহ পাশে হরিণ-নিকরে, 

এলাইত কেশ ধরি কে» করে খেলা ; 

সন্গা-উপাসনী-কাল উপ'নল পরে ; 

আশ্রন্সে বাজিল শঙ্খ স্রগন্তার নাদে 

জাগাইয় দূরগত সন্নাসি-অন্তারে 

স্বগীার সামগান ঈশ-স্বতিবাদে ; 

শৌচ-প্রয়োজন-অন্ডতে ধৌত কলেবর 
আশ্রমে ফিরিল সাধু পবিত্র-অন্তর | 



সপ 
রঙ চতথ স্গ। ৬৯) 

২ 

০ লা জলি সতী পক জি পাশে পি নিশি তি পি সত ভি, লা পেত তি পাটি পস্টি ছি লা এসি লা জি | ই ৩স্সি শাস্টি ক 

উপাসনা-অন্তে সবে, তদগত প্রাণ 

আরম্তিল উচৈঃন্গরে ঈশগুণগান ১৪ 
ক্ষণকাল কীপাইরা গহন ভুধরে 

প্রতিধ্বনি সেই গান গায় সমন্বরে | 

(১৬) 

সঙ্গে উপাসনা করে রুক্িণী স্তুন্দরী 

শ্হির নেত্র, স্থির মুন্ডি বসি শিল। পঞ্চর, 

বসে যোগচিন্তা যেন বালা-মুভ্তি ধরি; 

নয়ন চৈতন্য সহ পশিল অন্তরে, 

অন্যর-অন্ঞরভমে চিদানন্দ-জলে 

ক্ষণ ডুবাইলা বিশ্ব, ডুবিন্পী আপনি । 
শিঃসাড় নিস্পন্দ ক্ষণ বিশ্বচরাচর, 

ভধর নিস্তজ এন মাথে লয়ে বোম, 

বুক্ষে নাহি নু পাঠা, বাত নাভি চলে, 

নিরণত সরসা-জলে না কাপে নলিনী, 
মুদে চক্ষু মুগশিশ্ু সশঙ্ক হৃদয়ে 

সাহসে ন! চার এবে রুক্সিণীর পানে ; 
বিহঙ্গে কজন নাহি, ভ্রমরে গুপ্তন, 

অপেক্ষিছে বিশ্ব এবে ঈশ-আগমন। ' 



| (.১%) 

প্রেমম্য ইউদেবে হৃদয় মন্দিরে 
নিরখিয়া ভূমানন্দ ভুঙ্জিল স্থুন্দরী, 
ঈষৎ অধর ওষ্ঠ কাপে ধীরে ধীরে, 

প্রেম-অশ্রু-মুক্তাহার হদে পড়ে ঝরি ; 

নয়ন-পল্লব ভাসে বারিবিন্দু সহ, 

মৃদ্মন্দ স্পন্দে যেন ভ্রধনু-যুগল, 

চারু গণ্ডে রেখা ধরে ভাবের প্রবাহ, 

কি এক আলোক ধরে বদনমণ্ডল ! 

জাগিল৷ সমাধি হতে কতক্ষণ পরে, 

আন্ম-স্থৃপ্ত প্রাণমীন জাগিল অমনি, 
চৈতন্য পশিল পুনঃ জীব চরাচরে, 
উপাসন1 হতে যেন উঠিল! ধরণী ! 

মিলিয়। প্রশান্ত চক্ষু আনন্দিত প্রাণে 

চাহিল। রুক্সিণী বাল আকাশের পানে। 

(১৮) 

কতক্ষণ স্থির ভাবে চাহে অনিমেষ, 

এক যায় উঠে আর চিন্তার লহরী, 

শূন্য শুন্য মত লাগে কি যেন পরাণে, 
হৃদে মারে ভাবে তারে দেখিবে নয়নে । 



চতুর্থ সর্গ। ৭১ 
পা লাি রসি সিল সিপাসটি পাসি পি লস্ট পাস পিসি লা ৯ এসসি পা লাস পাপ পি সস সস পতি পো পা পষ্মি পসরা তি পিপি লি তত. দিপা তে লী পিসির ১ 

এদিকে উদিল শশী তারা জায় সাথে, 

গিরিতরুশিরে ঝলে কিরণ-মুকুট,_. 

রজতবসনে তনু আচ্ছাদে মেদিনী ; 
তরল রজত ঝকে সরসি-হৃদয়ে ; 

থাকিয়। থাকিয়া! কেহ ভিক্ষার্থী দ্বিরেফু 
নিভৃতে আলাপে ধারে ফুলবধু সহ, 
পুষ্প হতে উড়ি কেহ পুষ্পাস্তরে যায়; 

নিভৃতে কেহ বা! পাখী স্বর সুধা ঢালে। 

বিরোধী জনক ভ্রাতা, আশাই বিফল 

ভাবিয়া সে বালিকার মানস চঞ্চল। : 

( ১৯) 

ভাবিয়া! ভাবিয়া বাল! ব্যাকুলিত হিয়া 

শিল! ত্যজজি ধারে ধীরে করে বিচরণ ; 

ফুলতরু-কাটা-জালে গেলো জড়াইয়! 

বাত বিভাড়িত তার অলক চিকণ র 

কহে বাল! ৰিটগীরে করি সম্বোধন, 

“বড় ভাল বাসি তোরে ওরে ধুলতরু ; 

মাধবের শুনি তুই, ভালবাসা ধন; 

দেখায়েছি ভালবাসা বসিয়া নিধনে, 

গোপনে কহেছি তোরে কত মনোজ্বাল] ; 

কহ তরু, জান যদি, কহ তো জ্লামারে * 



ভাব-নাধব। 
সি স্পা সি টি সি ৯ টিসি সি টিপার সি 

কেন মন উচাটন অলক্ষিত ভাবে ? 

আপনে হারাই কেন' অপরের তরে ? 
সাধন-নীরস-মন মরুভূমি জিনি 

অযতনে' কেন তায় ফুটে পঙ্কজিনী ? 

কহ, তরু, কেন ঈশ করিল এমন 

পরস্পর পরাধান নরনারী-মন ? 

জানি পৃথিবীর পরম মিঢা মায়া ভান, 
তবু তো হৃদয় তায় হর আগুয়ান ! 

আজন্ম যোগিনী আমি, এ মানস কেন 

ধরে প্রেম সাধারণ বিলাসিনা হেন ? 

পোড়াইৰ এ পরাণ করি ছারথার 
ইন্দ্িয়ের প্রেমে যদি করে অধিকার ; 

সকাম প্রেমিক্কী মোরে যেন নাহি বলে, 

বরঞ্চ মরিব ওই সরসার জলে । 

পৃতভাবে কুষ্ে প্রাণ করেছি অপর্ণ, 

তবে কেন তায় এতো হহ ভ্বালাতন 

জানি না, কি দিয়া বিধি গড়িল পরাণ, 
স্বরগ নরক যায় বিরাজে সমন । 

৯ ৯৯ সি স্পাস্িল সি সিটি তি সি সি ৯ সসিসিস পিন সস্সি্পী তি সি সি টি সপে সি 



চতুর্থ সর্গ। ৭5 
সস স্পা প্র তি স্পট সি দত সি আরা স্টিল স্পটি (তি পলা তি তা স্পা পস্দিলী লা পারি সপ সত সসিিসপরিস্সটি সি লী দলা ৯ সপ সিসি পা সী ৯০ ৯৬2 

(৬১ % 

আপা পাশ এ লীলা তি ০ পল 

অথবা এ নয় যারে প্রেম কহে ন্বরে 

ভাল কুষ্চে বাসি আমি কেবল শন্তরে ; 

ভোজন শয়ন পাঞজে, কিংবা উপাসনে 

কু ভিন্ন অন্য কেহ নাহি উদে মনে 3 

ধণ্ধত্কীন সহ চিন্ত কৃষ্ণডন্তান,ধরে, 

ভাল তারে কেন নাহি বাসিব অন্তরে ? 

তাগবা,__কি লাজ মানি ?-_-আমি ভাল বাস, 

এই যদি প্রেম হয়, আরম প্রেমদাসী :* 

আমি তো বাসিতে 'ভাল নাতি চাহি তারে, 

মানস চাহিছে কিন্তু ভাল বাসিবারে ১ 

হই যদি হব দোষা জগত-নয়নে, 

কি করিব আমি তায় ? তা ভাল মনে ।” 

নারবিল। বাল ভান আকুল পরাণ 

ক্ষণ মৌনা গাপি, "হব আরম্তিল গান। 

( ২২ ) (ক) 

চল চিন্ড বলে হৃদি ঘ্দ্ধ হ'লে, 

মণি-মুবতি যে উজলে কমলে, 
৪ স্পা কি পিপি শশী শা শিপ চি শি শাীী শ্প্পীশ্ীিশীিশ্পীীশী। 

(ক) ভোটক ছন্দ । 



৭৭ ভাধ-মাধব। 

অতি তৃক্তিভরে ধরিয়! যতনে 

,নিতি যে পুরুষে ভজি মুগ্ধ মনে; 
ধৃতকৃষ্ণতনূ মম. ইষ্ট কিরে ? 

ধরিতে হরি সে ধরি এ হরিরে। 

, পরকাল তথ! ইহকাল গতি, 

জনমে মরণে মম কৃষ্ণ পতি। 

স্বরগে মরাতে মরি এক হবে 

পতিপত্রীযুগে চিরলীন রবে । 
কুষসিন্ধুজলে ডুবিয়। মরিবে 

*রু কণী অপর! তনু ন। ধরিবে। 

ছিল কে রুর্কিনী সকলে ভুলিবে, 

পতি নাম ভবে মম নাম দিবে। 

( ২২) 

কেন বাসি ভাল, আমি তা জানিনা (ক) 

প্রেম-প্রতিদ্যানে চাহিন৭ চাহিন|; 

ভানু তাপ দানে, মেঘ বারি দানে; 

তারা তে চাহে না! দান-প্রতিদানে ; 

বিন! লাভে শশী বৃধাধার! দানে, 

দিনতাপ-অন্তে স্বখশান্তি আনে ; 
পে আস স্পা আসবার সর ৯ ৮ পপ এর. ৮ পা (০ ৮৮ সপ স  __ 

(ক) “রব একাব্লী। 



চতুর্থ সর্গ। ৭৫ 
পিসি পস্ছি পিসি এস লিপি আপাাসটি এসি নিস লস দি পি পান, পিসি অপি এ সপ এস পিন তত পি পট রি লি পি রী ০ পি শ্রী সদর সিসি সিতি পাতা আচ পা 

বহে বায়ু কিরে কোন লাভ আশে 

পরপ্রায়োজনে বহি পুষ্পবাসে £ 

পুতপ্রীবাহিণী নগ-নন্দিনী রে 

নিজ লাভ-আশে দানে নীর কিরে % 

দিননাথ সদ! দিনরাতি করে, 

কিবা মূল্য তারে কৰে দানে নরে % 

সরোনীর-শোভা চারু পঙ্কজিনী 

মধুগন্ধ দানে পারিজাত জিনি 

ফুলরাশি ফুটে ম্ত কুগ্তৰনে 

কেন কেন সদ পরপ্রয়োজনে £ 

দিলে দান সবে চাহে প্রতিদানে, 

জানিন! জানিন! চাহে কোন প্রাণে £ 

দিন্ু কায়মন বিন। মূল্যে তারে, 

নাহি বা মন সে দিল রে আমারে । 

ভাল বাসে মোরে আর না বাসে বরে, 

ভাল বাসি তারে আমি গ্ৰাণ ভরে" । 

হৃদি মাঝে ধীরে ভাবনে আনিয 

পুজি তারে সদ প্রেমপুষ্প দিয়া । 

( ২৩) 
সখী বলে “ইন্ট দেৰে চিত্রিলে যে পটে 

কৃষ্ণরূপে বহু মিল আছে তার বট ; 



১৬ ভাব-মাধব। 
৯৮ সা পান্টি স্পা সি সি অর্পিত স্পা সি সা তি পিসি বাস্সিশী সিসির সপ স্ছিলা স্পা ছি গু 

গুরুমুখে কৃষ্ণম্তি শুনিনু ষেমন 
চিন্তায় চিত্রিত ছবি দেখিনু তেমন । 

এখনো যুবক কৃষ্ণ সবে নাহি জানে, 

সাধুগণ বোগী বলি বহুল বাখানে ; 

আমাদের গুরুদেব পরিচিত তার, 

মুখে তার শুনিলাম বর্ণন-বিস্তার ; 

ধ্যানে ধূত পটে তব সাদম্মা বন্তল, 

সুন্মনভাবে চিন্তি আগে আকিয়াছ স্কুল; 

আকিলে অদৃষ্ট জনে কেমনে, কুমারি, 

চিন্রপটুতার "শব যাই বলিহারি ! 

কি জানি কেমন ধ্যান, কিবা দেখে হায়, 

বুঝি ব অভ্ঞাতে কৃষ্ণ নিত্য আসে যায়।” 

( ২৭ ) 

হাসির রুন্সিণী হারে মন্দ আঘাতিল, 

কঞে।র সাদশ্চ শুনি জাদ আনন্দিল ; 

রুঝ্সিণা কিল ভারে “না ভাবিও আন, 

শুর্ন নাই শাস্ত্রে যোগা সর্বনশক্ভিমান্,_ 

সর্দদথ। নিয়ত সর্দন মনোগত কাম, 

আন্স্সস্ত, ভিত, পূর্ণতার ধাম, 

দেশকাল পাত্র আর ধয়ঃ-বাবসায় 

ব্ত্যিশুদ্ধ যোগিদে ভেদ না জন্মায়; 



শা ৯ স্টী পাঁছি লাস লাস্ট পাপা লঁছি পাখি পি পা পন 

চনত. ৭৭ 

যুব ী দ্ধয় ষখ! সম শি শুজ্ঞান, 

সরনত্র সর্নব্দা যোগী ঠেমতি সমান । 
সাধুর চরিতে বৃথা দোষ-আরোপ্ণ 

কৌভুকে ও মার্ভনায় না হয় কখন ৮ 

বাণীর বাক্যে সশী মুখ নত করে, 

কহিল পুনশ্চ হাসি কতক্ষণ পরে। 

(২৫) 

মদনমুরতি ভক্তি মদন-উতসবে 

পুজিব চিত্রিত পটে তনঙ্গমাধবে। 

বিনা জঙ্গে ধ্যানে পশি মোহে তব মন, 

আজি কুঞ্জ আমাদের অনঙ্গ-মোহন ) 

মদনের বিনিময়ে প্রতি ধতৎসবে 

মদনমোহান ধ্যানে উদ্বোধিব সবে। 

নিরঙ্গে মথিল মন, স-অঙ্গে এখন 
শীশ্ব হবে আমাদের রুকিণী-রমণ | 

অনঙ্গে ধরিবে ধ্যানে অন্য$ সামস্তিনী, 

কৃষেঃ অঙ্গীভূত তারে অনন্য ক্রক্িণী ; 

সখী-উক্তি শুনি বাল৷ অপাঙ্গে রক্তিল, 

হৃদয়ে ভাবের বেগ “চেষ্টায় চাপিল 3 
উপহাসে মৃদু ভাষে সখীরে চাহিয়া 

“স্দয় অনঙ্গ তোর শীত্র দিবে বিয়া ।” 



৮ ভাব-মাধব। 
লি পোসপি এসসি ভাসি এসি | পা স্রাব সস্তা সপ ব্রি সি শসা সিটি সি সিল সপ সান পদ আমি লে ক আসি উন্ম্ি১ সি সিল সিসি 

( ২৬) 

শন্ধ্যাকুতা-অন্তে স্থখী আশ্রমনিবাসী, 

গুরুদরশনে রাণী উপনিল আমি; 

তক্তি সহ ভূমে পড়ি বন্দি শুরুপাদ 

'করযোড়ে নিবেদিল সকল সংবাদ, 

ক্রমে কহি রুঝক্িণীর বিৰাহ-বিবাদ 

জিজ্ঞাসিল বিবাহে কি ঘটিষে প্রযাদ ? 

শোমাঙ্ক কহিল সে “চিন্ত! কিবা তরে, 

নিবিবগ্ছে পড়িবে কন্যা উপযুক্ত বরে। 

ধ্যানে ধারে দেখে বাল: সেই তার বর, 
ইহা হতে বাঞ্ছনায কি হবে অপর ? 

কুটস্থে যে দেখে কন্যা] পুরুষ-উ-নম 

প্রকটিল চিত্রে তাহা অভাব উম ; 

না ভাবিও আন্ত কোন দেবভার ছবি, 

সেই সে আপনি কৃষ্ণ যদ্ুকুল-রবি । 

(২৭) 

বূপে টানে। গুণে বাধে, ধন্মে এক করে, 

রূপণ্ুণ ধন্মে সাম্য, দেখি পরস্পরে ; 

নূপগুণ শুনি বরে ডুবিল অন্তরে 

কুষ্ণচসহ ধরমের অরূপ সাগরে । 

৯ লাশ 



চতুর্থ সর্গ। ৭৯ 
ক সিকি নক সস্ৎপি পা অসম পস্সিসসিপী টি সস সপন পি পাপা সী অর সী সিসিক লিলি জলি পি কা সত তি ক 

চিন্তে যেই চিন্তামণি, দেহে তার পায়, 
অনেক স্ৃকৃতি ভিন্ন ঘট! বড় দায়। 

দ্ার-গ্রহণের এবে কৃষ্ণের সময়, , 

রুূক্িণীরে দার! কৃষ্ণ লইবে নিশ্ঠয়। 

রুপী লিখুক পত্র, করিব বহন : 

যোগ্যার বরণ নহে বিফল কখন ; 

কৃষ্ণের বাসন! কু না মানিবে বাধা, 

ইচ্ছিবার আগে তার কাধ্যের সমাধা । 

ভবিতব্য যোগি-কার্ধা, কার সাধ্য রোধে ; 

শিশুপাল, রুঝ্ম আর কি.করিবে যোধে ? 

(২৮) 
 শুভক্ষণে গৃহে গিয়া করি আয়োজন 

উপযুক্ত পাত্রে বন্য। করিবে বরণ ; 

আমি যাই রুক্সিণীর লইয়া লেখনি, 
ক্ষেত্র বুঝি কার্য কৃষ্ণ করিবে আপনি । 

বৃথা ভাবনায় কেন গীড়িছ দয়, 

রুক্মিণীর পতি কৃষ্ণ ঘটিবে নিশ্চয়ণ।” 
রজনী গভীর ক্রমে, করিয়া প্রণাম 

পশিল আগারে সবে,'লভিল বিরাম । 

ঘুমাইল সহচরী, ঘুমাইল রাণী, 

ঘুমাইল অচেতন জগতের প্রাণী ;, 



% পি জা কন কন ৯ জা পারিনি, টি পাস্সি পাস লা 

ভাঁব-মাধব । 

রুক্মিণী আপন কক্ষে, বাস্ত নিজ কাষে, 

হরষে বিষাদে কুণ্ প্রীতি-ভীতি-লাজে, 
ণি ৩২ ৬ একাকী কৌতৃকী চাদ থাকি দূরাকাশে 

প্রেমিকার প্রেমপত্র পড়িল উল্লাসে ;-- 

(২৯) 

“জনমি বিদর্ভদেশে, কুণ্তীন নগরে 

ভাগ্মকের কন্যা আমি, অভিধা রুল্সিণী, 

শিক্ষা-দীক্ষা-গুরু মোর পিতগুরু যিনি 

বিখ্যাত শোমাঙ্ক যোগী, পরিটিত তব । 

সাধিন্ু ধরম আমি, উপদেশে তার; 

চক্ষুর অতীত গুপ্ত স্বিতৃম গুলে 

সাধনায় দেখি সেই পুরুষ-উ-্তমে 

হারাইনু নিজে তায় আপন অঙ্জাতে । 

ক্রমশঃ বয়স সহ শুনি তব নাম 

সখাসহ তব চর্চা করি অবিরাম ; 

ক্রমশঃ সাদৃশ্য তব দেখি চমৎকার, 

সেই সে পুরুষ সহ পুগুরাক মাঝে 

পশি যাহে নিদিধ্যাসে নিত্য গাই লয়; 

স্বর্গ-মর্ক্য-সন্ধি মোর লভিলে হৃদয় । 
(৩০ ) 

আপনে ধরিতে গিয়া ধরিন্ু তোমায়, 

তুমি ছাড়া নাহি কেহ আপন ধরায়? 

০০ সানি লী পাস লাস্ট "দর শি লাস পাস শস্য ৯ কট এ কস 



সি পাস লাস পি পিসি 

চতুর্থ স্গ। ৮১ 
পা লি পাটি পা তি 

আত্মা পুজিবারে দিনু হুৃদি-ফুল্হার, 

আপনি পড়িল তাহা চরণে তোমার £. 
অন্ুগ্ঠহ করি তাহ। করহ গ্রহণ, 

কাদিরা রুক্সিণী তব ধরিল চরণ । 

জনক সোদর তার আছে অন্তরায়, 

অধীন! মিনতি করে, উদ্জারো হবরায় । 
প্রাণ ভাল বাস তুমি. প্রাণ দিল দাসী, 

সহ তার লহ দেহ করুণ প্রকাঁশি |” 

মলিন চন্দম৷ ক্রমে অস্তাচলে যায়, 

আগমনী গায় পাখী রজনা পোহায় | 

ধন্ম-অবিরুদ্ধ কাম ভাষায় চিত্রিয়! 

+অনিচ্ছার ইচ্ছ।” লাগি দিল পাঠাইয়া । 

(৩১) 
আজি তিথি পৌর্ণমাসী কুস্থম-আকার, 
প্রবল প্রজনপতি আপনি কন্দর্প 

বিধির জননবিধি ঘোষিছে*প্রতাপে , 

মিলিছে মিথুনকুল দোর্দশু শাসঞ্জন। 

মলয়-হিল্লোলে জ্ঞভাপে মিলনের ত্বরা ; 

“মদন-শাসন শুন” ভ্রমর বঙ্কারে ; 

পথিক প্রেমিকে চন্দ্র দেখাইল পথ ; 
মথিছে মিথুন মন ফুজকুল বাসে : 

সা ০০2০৮2525528755125485 22 রগ লী শট এ সা 



৮২ ভাষ-মাধব। 
পি পল অব ৬০৯ ২ ০৮ পপ পাস সসিপাসিলাসি পালা সলিল তি পানি বসি লামা 

“লঙবনে প্রচণ্ড দণ্ড” কোফিল কুহরে ; 

অরবিন্দে প্রেমিকার মুখপদ্ স্মারে, 

অশোকে ওষ্ঠাভা, চতে বদন স্তুগন্ধি, 
মল্লিকায় দস্তরুচি, নীলপন্মে আথি। 

সন্মোহন, উন্মাদ্ন, তাপন, শোষণ, 

স্তম্তন, দোষার প্রতি হয় প্রহরণ। 

(৩২) 

বসন্ত-ছুরন্ত-দূতে পীড়িত হৃদয়, 

মদন পুজায় মন দিল জীবচয় ; 

আশ্রম-অনতিদুরে মন্দির স্থচার, 
অশোক বকুল আদি তুঙ্গ ফুলতরু 

ফুলকুল পাতে এবে ঢাকিল সুন্দর, 

গন্ধবহ বহে তার গন্ধ নিরন্তর | 

কুহ্স্ত-রঞ্ভিত বাসে সাজি মনোহর 

রুক্সিণী পুজিতে গেলো মন্দির ভিতর, 

কুস্কুম কুস্থমরাশি সচন্দন মাল1-_- 

নানা উপহার আনে দাসী তরি ডালা, 

আনন্দে স্বচ্ছন্দে বহে সখী দুই জন 

দান হেতু বহুমূল্য বসন ভূষণ ; 

আপনি রুক্সিণী নিল হৃদয়ের ধন-_. 

নিজ ইফ্টদেব-চিত্র অনঙ্গ-মোহন। 

শর সি সি পা ৯ তা ৯ লী 



চতর্থ লর্গ। ৮৩ 
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(৩৩) 

মঘনমূরতি উদ্ধে প্রাচীর উপরে 

প্রসারিয়া চিত্রথানি সঘন্তনে ধরে ; 

ভূতলে মদন উচ্চে মদন-মোহন 

সাজাইল ফুলসাজে অতীব শোভন, 

সরূপ অরূপ কাম শোভে পরস্পরে, 

রাজিছে মনোজ নীচে আম্মজ উপরে । 

বহিমুখী অস্থমুখী বিরোধা ছুজন, 

বহু প্রসারণ এক, অন্য সন্কোচন, 

সসীম ক্ষণিক স্থুলে একে রাজ্য করে, 

দেশকাল শূন্য অন্য সম্ভায় বিহরে | 
রক্তবীজ হেন এক বহুজন্মনাশী 

অন্য আপনায় পশি হয় অবনাশী ৷ 

কণ্ম উপযোগী কাম উপজে অন্ভরে, 

যেই ধাহা! ভাল বাসে সেই তাহ। ধরে । 

( ৩৪ ) 

বাল। সব চিত্র দেখে সতৃষ্ণ নয়নে, 

পুনঃ পুনঃ দেখে তবু তৃপ্তি নাহি মনে 3 

একে বলে “শিখিপুচ্ছ কপালে কি ঝলে 

অন্যে বলে “গুগ্ত রবি অথণ্ড মণ্ডলে 7” 



৮৪ ভাঘ-মাধব। 
হন হরির সি সদ ৯ লি াস্টি পরি শাঁস পাটি পাটি শাসন পাস 

একে।বলে ডিদ্ধ- জাখি উপরে কি দেখে ?” 

অন্যে বলে “মণিপ্সে আপন! নিরখে ৮ 

একে বলে “বক্ষঃস্থলে দেখি ও কেমন ?” 

অন্যে বলে “যোগবলে প্রাণের স্তম্তন ১ 

একে বলে “হৃদে রেখা, কিব! ওর নাম ?” 

অন্যে বলে “সুত্রচ্ছলে সুচি প্রাণায়াম, 

একে বলে “চিত্র বুঝি বামে বক্র আকা ?” 

অন্যে বলে “স্বাভাবিক যোগী যামে বাঁক] ১৮ 

একে বলে পাশে কি ও রবির কিরণ %” 

অন্যে বলে “শরীরের অরার স্ফুরণ 1” 

( ৩৫ ) 

প্রণমিয়া চিত্রপদে প্রেমপ্লঘততনু | 

ভক্তিভরে যোড়করে স্বৃতিলা রুক্সিণী 7 

“আছিলে আপনি প্রভু দিগন্ত প্রসারি 

অথবা অনন্ত বিশ্ব অণুমাঝে আনি 
অচ্গ্যুত ধরসরূপে আপনায় ধরি-_ 

অচিষ্ঠ্য অবাচ্য একা নিরালম্ব ভাবে । 

কর্ম্-পিতা কাম এবে পুত্রে ধরি'মনে-_- 
জড়িত-জনক-জন্য সুন্মন একাধারে _ 

স্স্থপ্ত আছিল স্থখে অনস্ত সাগরে । 

“বনু হব ইচ্ছি তুমি বিজস্তিলে কাম-_ 



টি রগ ৰা ৮৫ 
ক্লাস পালা লা ৯ লি এ তল পাটি সি পাটি লা্ি্ণা 

কামে উপজিল মে অর্থ, কি; 

অন্ন সকাম কর্ষ্দ, বন্ধনের মূল ) 

প্রাণকন্মে কণ্ম কহি- নিষ্কাম পরম ; 

প্রাণকন্ধ্রী নিষ্কামীর কণ্ম্ বিকরম। 

( ৩৬) 

প্রথম বিকম্ম্রে কাম মন্থিয়া তোমারে 

একা?শে আনিল টানি প্রকুতি রমণী । 

কাম- উদ্বোধিত বাম! ভুলাইল তোমা। 

সকামে জীবাস্থা তুমি আসিয়া! প্রবাসে 

স্বধন্মে ছাড়িয়া ক্রমে রমণীর বশে 

রমিলে অনন্ত ভাবে ওহে বিশ্বরম, 

প্রকৃতি রমণী সহ ভূল হাবভাবে। 

দিবসে ভবন তব প্রকাশিল রবি, 

রজনী উজলি করে বিনোর্দিল শশী, 

নানা ভঢুব দিয়া তাপ সেবিল অগনি, 
হিমগন্ধ বহি বায়ু তুষিল পরাণ, 

ফুলকুল উষ্তাসিল সৌরভ-আমোদে, 
তারকা-খচিত নীল বিচিত্র আকাশ 

চন্দ্রাতপ সুম তব ছ্াদিল আবাস।" 



৮৬ ভাব-মাধব। 
৯. সি তাস ৪ সিপাসটি ৪৯ ভাসি ৯ সস পাস তি তস্সসিসপা তাসিপাস্টি তি পালাল পিসি পাসমতিসিপাসসিশাসমি পেস পিপি চা নসি লন পীগিলিি পাজি পা পাত জিত ৭ ১ 

( ৩৭ ) 

স্তাবক বিহঙ্গকুল বধষি কলম্মর 
ঘোষিল মহিমা তব দিগ্দিগন্তর, 

উদ্ভিদ বল্পরীজালে সাজিয়! সুন্দর 

সাজাইল চিত্র তব মঞ্চ মনোহর ; 

নীলিম-নীরধি-নীরে ৰন্ধপরিকরা 

( পরিখ। রক্ষিল ষেন ) তব বন্ুন্ধর]। 

হেন বহু প্রলোভনে প্রকৃতি চতুর! 
ভূলাইয়া আনি গৃহে ফলকামাতুর! 
কামপ্রজনিত পাপ অধর বুলে 

কঠিন বাধিল প্রভূ ক্রমে তোমা স্থলে । 

চমক ভাঙ্গিল তব, প্রাণকম্ম্ন ধরি 

নিরোধিলে কামে পুনঃ সঙঘ পরিহরি, 

অকম্ম বিকম্ধ হলো, অনুকূল কাম 

“অনিচ্ছার ইচ্ছা” রূপে হইল নিক্ধাম। 

(৩৮) 

দর্শাইয়া প্রাণকর্মন উদ্ধারিলে জীবে 

নমি আমি তব পদে ওহে কম্মাতুন্। 

হাদি-মরকত-ভূমি শুদ্ধাসন তব, 

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাতসর্য্য 



চতুর্থ সর্গ। ৮৭ 
সং ৯ লস পানি পালা পান পি পি লিপ পিছ পোস্ত পা পতি এ পৌঁছাবে ামছি লি পিপিপি এ সর তি সি কিস এসি লো পর জা ছি সি স্লিপ পিন ৪ 

আদি মলে বিমলিন চ্ছৃতা তাহার, 

নিজাসন এবে তব নহে উপযোগী, 

বিশ্বগত তুমি তাই আছ কিহে দূরে ? 

তোম। খুঁজি ভ্রমে কত মানুষ অশ্ভ্তান 

দূর দেশান্তরে ক্লেশে নানা তীর্থস্থান । 

মহা কৃস্ছ, সাধে সব-_উদ্ধপদে কেহ, 

কেহ উদ্ হাতে-_তাপে কেহ পঞ্চতপা 

কেহ অনশনে প্রাণ করে বিসর্জন । 

এত যে এঁশ্বধ্য কিহে দুঃখের কারণ, 

কেবল কি ক্রেশময় তব আরাধন ? 

( ৩৯ ) 

তব দরশন লাগি খোজে তীথস্থান, 

বর্তমান নহ কিহে সর্বত্র সমন ? 
নানা জানে নান! জনে কল্পে বহুরূপ, 

অরূপে না! পশি বিশ্বে হলে রিশ্বরূপ ? 

কত লোকে কত বাকো ঝর্ণল বাখানি, 

ভোমা হতে নহে কিহে পরাহত প্বাণী ? 

অকাল স্বকাল তৰ কত লোকে কহে, 

কালরূপী সর্ববকালে তুমি কিনে নহে ? 

কত যে অশুচি শুচি কহে ভিন্ন-রুচি, 

পুগুরীক-অক্ষি কিহে নহ নিত্যশুড়ি ? 



ভাব-মাধব | 
১ সা ১ সিপস্িগা বজাাস্ জোসসিসসিন শপ পি আসি লসর লা সি শিস 

আগে পাছে কালবোধ না করি কখন 

মূধা ভাগে করি শুদ্ধ কালের ধারণ ; 

কিন্তু বদি মধ্য ভাগ পারি ছাড়িবারে, 

আদি অন্ত মিলি মধা থাকে একাকারে ; 
হেন অবছিন্ন কাল বুঝে নাহি কেহ, 

কেবল কতক তার কারা ধরে দেহ ; 

আয়রূপে জীবগণ কাল-তাংশ ধরে 

কাল তুমি কালী হয়ে আছ হে অন্তরে ; 

কালী হয় প্রাণরূপী, শ্বাসে ধর] যায়, 

শ্বাসরূপ শিবে চড়ি নাচিয়া বেডায়। 

(৪৩ ) 

গতি আর পরমাণু একত্রে যেমন, 

অনন্ত ও কাল মিলে তোমাতে তেমন ; 

অনন্তের মানদণ্ড অণুর আকার 
চঞ্চলতা মাত্রা তথা কাল মাপিবার , 

শরার তানন্ত-অংশ, কাল-অংশ প্রাণ, 
উভয় উয়ে করে মরণে প্রয়াণ ; 

অগুতে গতির বলে ভাঙ্গন গঠন, 

অনস্তে কালের বলে জনম মরণ; 

ভিন্ন তাবে কভু নাহি থাকে ছুই জনে 

কালী মহাদেবে তাই স্ট্রী পুরুষগণে ; 



পাস সপ এসএ, শী 

ট্রি নট ৯ 
সক পী পর লি সেটি সিটি সি পপি সিসি পিসি সপ ০৭ পি সি লিপ পি সি পসরা ও ৬. পা নটি অলস ৯ লো | পিক শে ঠ 

«আমি আছি” বলিলেই বুঝি চর 

«“আমি-_অনস্ভের” “আছি-_কা লের” সুচন । 

কিন্ত ছুই বটে এক তোমারি স্ফুরণ 
চলচিত্ডে মানবের ন। হয় ধারণ? 

(৪৪ ) 

এ শরীর যজ্ঞভমে যদ শোয়স্কর 

পরাণ-পুরুষ তুমি কর নিরন্তর । 

উদ্বোধক মন্ত্র তায় শ্বাসের যুগল 

উঠি পড়ি উচ্চারিত হয় অবিরল । 
মাঝে তার তেজোবূপ জ্বলে হুতাশন 

ক্সায় সব স্সেহ গ্বুত করে বরিষণ, 

সদগ,কু খত্বিক তায়, শ্রদ্ধা সোমপান, 

ইন্দ্রিয়ে আসক্ত্িনাশ হয় বলিদান ; 

প্রাণের উদ্দেশে নিত্য যাঁহ৷ কিছু হয, 

য্ভ-আঙ্গ বলি তাহ! ঘোষে খ্ষিচয় ; 
জীবব্রঙ্গ-এীক্যরূপ এ যজ্ঞের ফল, 

দ্ন্বনাশে অবশিষ্ট তুমিই কেবল । 

প্রাণে লক্ষ্য বিন জীব যাহ কিছু করে 

তাই তার পাপ হয়, তাহাতেই মরে । 



রং 

ভাব-মাধবা 
সস পোস্ট স্টিল পাস্টি সি শিট লা্টিত টি তাসিলা স্পা শা স্পিস্টিতাস্টিশাস্সি সপিসটি পা সী সির শা সসিপাতিস্টিী সা ছি শন পাস সিকি সি পাস উপ সিন চে 

(:৪৫.) 

এসেই সে সবিত মাঝে” তুমি জ্যোতিশ্মনয় 

ছুটিছে ূপের ছটা ব্যাপি বিশ্বময় ; 

স্থঠাম স্বন্দর তনু আকাশ বরণ 

ধায় গীত মনোনীত চৌদিকে কিরণ 3 
অথণ্ড মগ্ুল ভালে, পুষ্পমালা গলে, 

চন্দন চর্চিত উরে মহারত্ব ঝলে ; 

কি মধুর সদসশ মিলি একাধারে, 

ঘমসার ধশ্মীধার মানবে প্রচারে ; 

অবতুরি ধরাধামে বিশ্বহিতকর 

কম্ম-উপদেশ দিয়। উদ্ধারিছ নর 
কন্মে বান, ভভানে মুক্তি, কম্মাশয় প্রাণ, 

প্রাণতক্ম তুমি হও ধরম প্রধান । 

নাদে শুনি “প্রাণে ধর__দিব পরিত্রাণ, 

উদ্ধারিব সর্ববপাপে,. ভাবিও না আন”। 

(৪৬) 

আকাশে তুমি হে নাদ, সমীরে পরশ, 

তেজে তুমি তাপরূপা, জলে তুমি রস; 

ম্বতিকায় গন্ধ তুমি, জাবে তুমি প্রাণ 

সর্বব ভুমি, নানা ভাবে সর্বেব বর্তমান | 



চতুর্থ ষর্গ। 

কি বলিব বাক্যে আর ওহে স্ববধাম, 

বিশ্বের প্রণম্য তুমি, করিনু প্রণাম” 
ধ্যান-অস্তে মনস্সিনী পুজা করি শেষ, 

ভিক্ষুগণে দ্রব্দান করিল অশেষ । 

 সথীগণ অলক্ষিতে সুগন্ধ কাশ্মীরে ৃ্ 

মহামোদে মাখাইয়। দিল রুব্িণীরে ; 

রুক্সিণী অমনি বলে করি আলিঙ্গন, 

মাথাইল তারে তারি প্রদন্ত টুরণ ; 

আবিলে আবৃত ভাল আনন্দিত চিতে 

উদ যাপিল কামপুজা বাছা নৃত/গীতে ৭ 

৪ (৪৭) 

সথী বলে রুল্সিণার কেবা হবে স্বামী, 

কেমনে বাহিরে সঙ্গী হবে অন্তধমী ; 

যুতনে যাহার নাহি লতি দরশন 

কেমনে সে হবে সদা স্থখ পরশন ? 

পতি হবে নম্্ীসখা, বধূ-দ্ধমতি 
আন্ঞাকারী হয়ে তার করিঝে আরতি ;' 

নাহি বুঝি রুক্মিণীর কি হইবে গতি, 
পতি সহ আরাধন কিংবা হবে রতি"? 

কুক্সিণী কহিল “সথি প্রেম গুঢ অতি, 

অতীষ্ট সন্বায় গিয়া আত্ম-পরিণতি ; 

4. পাস পি লী তি ৩ তি ০১৩দশা ৯০ সরি এ 
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যাহা ছিল তাহা৷ হবে, এ জগত চায়, 
আপন কারণে পুনঃ'পশিবারে ধায় ; 

যেথা আদি সেই দিকে বহিডে উত্তান, 

অন্তে একে স্ফিতি হয় উদ্দেশ্য মহান্। 

আপনে অপরে আনি, আপনারে পরে, 

নিজ পরে ধরি প্রীতি আপনার করে। 

(৪৮) 
রজঃ-অভিভবা নারী, নিষ্ঠা নাহি জানে, 

(প্রেমাস্পদ পতি তারে একীভাবে আনে । 

পতি জ্ঞান, পতি প্রাণ, পতি সে ভাবনা, 

অভ্যাসে আপনি ক্রমে হারায় আপনা, 
পতির ভাবনা চিতে ভাবে অবিরল, 

সমাধির পথ হয় আপনি সরল । 

অথগ্ডের তাৰ খণ্ডে প্রকাশে সমান, 
কারণের গুণ হয় কাধ্যে দৃশ্যমান ; 

একাকরণ বিধানে বিশ্ব সদা চলে, 

স্থাবর জঙ্গম তাই সেই দিকে ঢলে । 

পরস্পরে মিলি প্রেমে একসন্া ধরে 
জাপনে হারায় নদী মিলিয়া সাগরে ; 
উদ্দেশ্য যা 'ভাব সখি সে নহে প্রধান, 

স্নানহেতু জলে নামি নাহি চাহি পান। 



চতুর্থ দর্গ। 

( ৪৯) 

আমি তার সে আমার, যতক্ষণ দুই-» 

নিতুই উভয়ে মিলি হারাই নিভুই__ 
আমার তাহার গিয়া! আমাদের যবে, 

ভাঙ্গন গঠন নিত্য নিঃশেষিবে তবে, , 

অনিচ্ছার ইচ্ছা তবে হইবে সফল, 

এক আম্মা, এক নিষ্ঠা, একই কেবল; 
দ্দ্বনাশে পতি-পত্বী, নিকষিত হেম, 

আপনায় আত্মুরতি রমে আত্মাপ্রেম | 

যা কহিলে সথি তুমি, কামই কেবল, 

“মিলন বিরহ তার সুখদুঃখ ফল। 

প্রাণসুতরে প্রেমসুত্রে বিশ্ব বিজড়িত, 

প্রাণ-প্রেম সবাকার 'সমান ঈপ্সিত , 

হেন প্রেম সবাকার ভাগ্যে নাহি ঘটে, 

স্বার্থ-প্রণোদিত প্রেম সাধারণ বটে ।” 

(৫০) 
সথী'বলে “বুঝিলাম রুক্সিণীর বর 

পূর্বব-কল্প-মুক্ত-আত্মা যোগেশ্বরেশর ; 

বিশ্বহিতে উরি পুনঃ নরদেহ ধরি 

পুরুষ-উত্তমরূপে চিন্ত নি'ল হরি ; 
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ভার-মাধব। 

ইহ-পরকাল-পতি স্থখমোক্ষদাতা, 

ইডা ঈশ, সেবা পরি, দেহ-আন্মা-ত্রাতা, 

পরশে পাইবে পতি, ভাবে ভগবান, 
সর্ববকালে সঙ্গী কুষ্ণ তইবে সমান। 

ইন্দিয়ের অর্থকাম সকলি আচরি 

বহ্ধন-মোচন-হেতু হইবেন হরি। 
করিবে সকল কায ক্ুঞ্চেে রাখি মতি, 

বুঝিলাম রুক্সিণীৰ মানামত পতি; 

শিখাইল সখী আজি ধরম পরম-_ 

অহেতুক পারিতির এপ ই মরম। 

( ৫৯) 

হল্লীষ ক্রীড়ায় যেন আবৃত ক্মারে 

ক্লান্তকায় রবি যায় মস্তাচল-শিরে, 

মদন পুজার যেন দেখিতে আরতি 

শশীমুখা নিশাবধু প্রসারিল গতি। 

দেখিল সলা[জ যেন মু মধুপানে 

পুরুষ “রমণী রমে বিদ্ধ-ফুলবানে, 

কেহ বা মিথুন কোথা খেলিছে উল্লাসে, 

কেহ নাচে, কেহ গায় তালি দিয়া হাসে, 

কেহ পড়ে কেহ উঠে, কেহ বা চীকারে, 
উলঙ্গ কেহ বা অন্যে ধায় ধরিবারে । 
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কেহ কোথা পীতভুক্ত সশব্দ উগ্রারে, 

কেহ কোথা মল ত্যাগে দুর্গন্ধ প্রচারে, 
কোথা বা প্রমন্ত কেহ মলবমি মাথি 

হাসে গায় নিজ মনে বিঘুর্ণিত জাখি। 

( ৫২) 

যামিনী কামিনী যেন লাজভয়ে ডরি 

চন্্রমুখ মেঘবাসে রাখিল আবরি । 

সসখা রুক্সিণী গেলে! আপনার ঘরে, 

লভ্ভিল বিরাম স্থখ গাঢ নিদ্রা ভরে। 

রজনা প্রভাত প্রায় শ্রান হয় শশী, 

রুক্সিণী স্বপন দেখি খাটে উঠে বসি, 
দেখিল কমল নীল বায়ুর হিল্লোলে 
আকাশে গঠিত ফুল ধারে ধীরে দোলে ; 
নীল পাত জ্যোতিছটা দশদিকে ধায় 

নীরদ বরণ গোলা মাঝে শোভা*পায় ; 

গোলফের মাঝে অণু তারকা উজলে, 

মাঝে তার মণিমর কৃষ্ণমুন্তি ঝলে, 

সঙ্কেতে মুরতি যেন কহে রুক্সিণীরে,__ 

প্রেম-ভক্তি-বশে বাল! তিতে আখি নীরে ৮ 
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(৫৩) 

ণ“্ধপ্ম-অবিরুদ্ধ তব ভামা প্রতি কাম, 

শ্রীতিপ্রদ হৃদে মোর তব স্থখধাম 

গঠিযাছি মলোমত প্রেম-উপাদানে, 

উর আসি যদি ভাল লাগে ভব প্রাণে । 

তব স্বয়ন্বর দিনে আদল ভাইয়া 

থাকিব মন্দির দ্বারে 'তামা অপেক্ষিয়া, 

দেবতা প্রণাম হেতু আসিব মন্দিরে 

কথা মত ইস্ছা! তব সাধিব অচিরে । 

এই দে: মু্তি মম, এই সে আকারে 

বিবাহের দিনে, বালে, জানিংব আমারে |” 

দেখিতে দেখিতে পদ্ম গেলে! মিলাইয়? 

দেখিবার ইচ্ছ! যেন আরো বাড়াই ১ 

আকাশে উদ্দিয়। পুনঃ মিলায সকল, 

চিনপটে মুক্তিখানি রহিল কেবল । 



শত জলন্ন্ব £ 

€ ১) 

ফত হারা দিনে শায়় কত দিন মাসে, 

কক্লিণীর কুম্ত্ডজেম আবেগ প্রকাশে, , 

ঈনন্লবেগা নদা বগা সাগর সঙ্গমে, 

বষবণ-প্রবণ মেষ আবাঢ- প্রথমে, 

কম্থা বথ। ভোগখিল সংযমীর মন 

আশু বানপ্রস্থ-ষানে হয় উচাটন ূ 

দ্বেষী রুকব্স শিশু৬পাল ভাবনায় আসে 

ক্ষেত পাবে কিনা ভাবি শুকার তরাছে ; 
স্বপ্রশ্রুত বাক্যব্ুন্ডে ভার্বব ফল বাধি 

বুব্লিনী কৃষে্র ধ্যানে লভিল শসমাধি 1 
স্বপ্র-অন্ুুবায়ী শুরু কুষ্ণ্ডের লেখন 
বুক্ষিনীরে আনি দিয় বিনোদিল মন; 

অ্রবোধিতা কুষ্ণপত্ররে প্রফুল-পরানী 

কুব্িনী জননী সহ গেলো রাজধানী । 
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তল সিপাস্চিত সিলছ্ছি লি তি লামিন জমি, পট পক পি পি পি 

1 

শিশুপালে ভম্মীদানে নিবেশিত মন 
স্বযন্বর তরে রুক্প করে আয়োজন ; 
সাজাইল সভাগৃহ মণি মরকতে 

নৃূপগণ-মনোহারী করি বিধিমতে, 

প্রতিপাত্রে গিয়া পাছে শুনি গুণগান 

শিশুপালে ছাড়ি অন্যে করে মালাদান, 

পূর্বতন বিধি লঙ্ঘি সভামধ্য স্ানে, 

নিন্মাইল মঞ্চ মহামুল্য উপাদানে, 

সথা সহ কন্যা তেখ! বসিয়া নিয় 

বরণীয় রাজন্যের লশবে পরিচয় : 

স্বক্তনে মিলিয়! পুনঃ চিনু করি শ্ডির 

ইন্দ্রাণীর প্রক্তা করি হইাবে নাতির ; 

এই সে স্যোগে রুন্প করি অন্তরোধ 

বরাইবে শিগুপালে 'ভাবিল অবোধ । 

(৩) 

জ্ররাসন্ধ সহ রুক্সা পরামর্শ করি 

শিশুপালে ভগ্মী দিবে সংকল্লিয়া স্থির, 
বরণায় রাজগণে ছলে পরিভরি 

শিশুপালে ঘটাইতে.পতি রুক্সিণীর, 



পঞ্চম সর্গ। ১০৬ 

পরিচিত কতিপয়ে নিমন্ত্রিয়া আনি 

গঠিল অপুর্ণ এক স্বয়ন্বর সভা ; 

নেতা তার কৃষ্ণদ্বেষী জরাসন্ধ মানী; 

বসন-ভূষণে জিনি সভা হৈমপ্রতা 
সবাকার অগ্রষারী মধ্য-মঞ্চে বসি 

বসাইল শিশুপালে আপনার পাশে,__- 

মণি মরকতকরে উজলিয়া দিশি : 

গ্রহপাশে উপগ্রহ যেমন আকাশে, 

কম্যামন শিশুপালে টানিতে কৌশলে, 
সথাছ্ বড়শী যথা টানে মীন জলে । 

(৪) 

আইল স্ববক্ত, মায়াধুদ্ধ বিশারদ 
পৌণু,-বাস্থদেব-স্থৃত স্থাদ্রেব কুমতি, 
পাণ্ডয নরপতি বলী অতুল সম্পদ, 

স্থদুর পশ্চিম হতে গান্ধারের পতি ; 
কলিঙ্গের অধিপতি ; ধিস্ষ্যের দক্ষিণে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বত আইল স্গণে, 

কেহ নাহি রাজা কিন্তু আইল কুন্তিনে 

আধ্যাবন্ত দেশ হতে-_বিনা নিমন্ত্রণে । 

বযথাকালে সখী সহ চলিল কুল্সিণী 

বিবাহের উপযোগী করিয়া! বিধান 
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রত্ুসাক্ে ফুলসাজে চারু স্থশোভিনী 

মুত্তা মণ্ডত বেশ করি পরিধান । 

হাতে ফুলহারগুচ্ছ যুক্ত অলিদলে 

বরগলে দিবে কিংব৷ দেবপদদ তলে । 

(৫) 

নিরখিল শিষ্ঞপাল যাইছে রুক্সিণী 

সথীসহ ম্বদুমন্দ মরালগামিনী 

স্ফটিক রচিত তল যেন স্বচ্ছ জল, 
রাঙ1 পন্গ তায় যেন লোহিত কমল, ; 

মৃত্তিমতী ধরা যেন তনু স্থপীবর 

স্থবরণী ঘনীন্ুত যেন শশিকর ; 

শ্টাম-শুক্র-প্রভা, কাচে নীলমণি বলে, 

রবিকর জালে যেন উত্স বারি জ্বলে, 

কমললোচন স্ির__অপাঙ্গ দীর্ঘল, 

ক্র-পন্মন-ভোয়দে ধুত তড়িত তরল, 

স্থনীল কুঞ্চিত কেশ- বিন্ব ওষ্ঠাধর, 
বিশাল নিতদ্ব গুরু, পীন পয়োধর, 

সমসূন্মন শ্বেত দস্ত জিনি কুন্দকলি, 
শোভে কন্যা শশী যেন সাগর উজলি। 



পঞ্চম সর্গ। 
সপাস্পি্ পা সরি ৬ কিল "৮ লা সস পিসি, এরি ৯ পিসি ৭৭ জল প্র তাস স্পা পিসি শা সস সপ সি সখা "৮ পিসি সি সা আজ-তটা ৯৬ এরা আপ ৬০ পিউ, 

(৬) * 

দমস্থত হর্ষযুত আনন্দদাযিনী 
রুক্সিণীরে দেখি দূরে পুলকিত তন্থ, 
বিলাস বাসনা তার স্ফুরিল নয়নে, 

ভোগ্য-ভাবাবেশে চিন্ত হইল বিহ্বল ; 

মুহ্ক্ডেক মোহম্বত ; দৃষ্টিপথ বাহি 
প্রাণ তার মিলাইল রুক্মিণীর রূপে টু 
ংজ্নাশৃণ্ দেহপিণ্ড রহিল আসনে । 

জরাসন্ধ ভশ্ুসি তারে চেভাইল পুনঃ | 

ক্রমশঃ নিকটে আমি জগতের জাতি 

রুমণী-ল্লাম-ভূত1 রুল্সিণী স্থন্দরী 

' উজলিয়। দশদিশি স্বচ্ছ রশ্মিরাগে 

বিকিরিল দেহ-অরা বিশু.দ্ধ-দশয়িনী-_ 

কাম-মোহিতের মনোমল নিবারিণী ; 

পরত গঙ্গাজল যেন পাতক-নাশিনী । 

(৭ ) 

কম্া1-অরাজালে ধৃত শিশুপাল কামী 
নিজ সত্ব নাশি এবে শুদ্ধ ভাব ধরে; 

অয়স, অঙ্গার যথা অগ্সিমাঝে পশি 

স্বভাব ত্যজিয়া পর-শুদ্ধিভাব লত্ভে | 



৪ | 
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ভাবে চৈদ মনে মনে নে “নারী কি প্রতিমা, -_ 
কন্তা। দেখিনু সম্মুখে, সম্তোগ-স্থুযোগ্যা 

কিংবা দেবী পুজনীয়া রাখিয়া মন্দিরে ? 

ভোগী-ভূজ-আলিঙ্গন কিংবা সচন্দন 
ভক্তিদন্ত পুষ্পমাল্য শোভিবে এ গলে ? 

নরভোগা। নহে নারী ; কাম-ভোগ-সেবী 

আমা সম পতি এর হইবে পুজারি। 

মীনমাংস মগ রত-_ঘ্বত-অন্ন চরু 

সান্তিক আহারে কভু তৃপ্তি নাহি মানে ; 

যতি-যোগ্য। কন্য। হেথ। বরিবে অস্থানে। 

(৮) 

কন্য। দেখি জরাসন্ধ কহিল বিস্ময়ে, ' 
“উদ্দিল কমলা কিবা সাগর-সম্ভবা ? 

নহে তো জলধি এই, রাজন্যের সভা ; 

নহে দেবগণ এই, মন্ত্য রাজকুল ; 

ক্ষটিকের সন্ত এই, নহে তে! মন্দার ; 
অনন্ত এ নাগ নহে, কুন্থমের মালা ; 
কৃষ্ম পৃষ্ঠ নহে এই, ধরণীর তল; 
নহে তে এ দি এরাবত, ₹ নরবাহী গাজ ; 

উচ্চৈঃশ্রবা নহে ওই, অশ্ব রথবাহী ; 

নভে তো. চন্দ্রম। ওই, সথী শশিমুখী ; 



সপোসিলী সত পাটির রী লা পা পি তি পাসটি পাশ 

পঞ্চম জর । ১৪৫ 
শা তা তা পষ্টি তা সোর্স লি লি শির সপ শা স্পার্টি ওা পি সি 

মহাদেব নহে এই, মগধের পতি; 

বিষু-অদর্শনে হেথা অমৃত বিরল ; 

আমাদের ভাগ্যে বুঝি উদিবে গরল ; 
সস, শস্ঞ বিষুহীন তাই দেখি কম বির পতা-পরিষং, গঃ 

এর্ণি এডি 

(৯৬) আেণী সং. 7» 
সখ 

১৯৯২ কলিকাতা ' | 
ভাগ্যক্রমে মানবের বজ হয় ফুল, ডি 
বত্ব-উপার্ভ্িত অর্থ অনর্থের মূল ; 

বহু যে গঠি সভ! সর্নেব পরিহরি 
_শিশুপালে ছলে দিব রুল্সিণী সুন্দরী, 
ভাবিলাম,__কিন্থ এবে বিধি প্রতিকূল, 

যত্ত পুষ্ট আশা তরু আপনি নির্মল! 

দেবতা-প্রতিমা কন্যা__অপর্ববা মানবে, 
উপযুক্ত পতি চৈদ কভু না সম্তবে। 
আনচ্ছায় শিশুপালে রাঁকপণী-বরণ, 

ইন্ধনে অগনি কিংবা বজজ-পরশন | 

আপন ইচ্ছায় যারে বরিবে রুঝ্িণী 

স্থথে থাক্ তারি সহ অগ্রি স্বরূপিণী, 

কিন্তু যদি কৃষ্ণ বরে, বাধিবে কোন্দল, 

কৃষ্₹-মনোরণ মোর! রুধিব প্রবল ।” 



ভাব-মাধিব। 
৮ ৯ পিল সপ পা ৩ সি পর পি রস, সস পাস সরি সি সপিসপতি উপ সিসি পাস স্পা সত ৯৯ 

( ১০7) 

উষায় অরুণ-আশে ফুটি মবণালিনী 
সহসা হেরিয়া টাদে যেন বিমলিনী, 

প্রদোষে সন্তোষ খুলি ফুল্ল-কুমুদিনী 

শশিশ্রিয়া সুষ্যে হেরি যেন বিবাদিনী, 
পথিক তৃষ্ণায় যথা ইস্ছি জলাশয় 

মরু-ভূমি প্রান্তে হয় বিষণহৃদয়, 

ক্ষুধা বাথিত যথা পাকশালে গিয়। 

অন্ন-বিনিময়ে শুদ্ধ অঙ্গার দেখিয়া, 

সতী যথা পঠ-আশে পশিয়া বাসরে 

লম্পটে দেখিয়া এক তরাসে শিহরে, 

ধন্াচারী গুহা যথা ভাবি সাধুজন 

কামী অধান্মিকে মিলি উৎক্টিত মন, 

কৃষ্ণদেষিপুণ দেখি স্বয়ন্বর সভা 

ভূশছুঃখী শশীমুখা শ্রান মুখপ্রভা | 

( ১১) 

নিঃশব্দে বসিয়। মঞ্চে করে দরশন, 

কষ্ণ-অনুকূল কেহ নাহি এক জন; 

স্থবিষপ্ন। রাজকণ্যা বুঝিল সকল, 

নহে হো এ স্বয়ন্বর কেবল কৌশল; 



পা এত 

পর্চতম সর্গণ ১০৭ 
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জরাসুহ্ধ-তুগি হেতু চক্রান্ত-বিকাশ, 
সাধিবারে অবলার চির সর্ববনাশ। 

প্রতিজ্জা করিল বাল! দৃঢ় করি পণ 

কষে আন্ম-সমর্পণ নতুবা মরণ | 
হেনকালে উঠ্চ2স্গরে ঘোষে বন্দিচয় 

সমবেত রাজাদের কুল পরিচয় ; 

একে একে সবাকার কহি বিবরণ 

শিশুপাল গুণগান করে বন্দিগণ ;__ 

নিশ্চল! শুনিল কন্যা সখীগণ সহ, 

অন্তরে দারুন ব্যথা সহে ছুর্বিবসহ ;-_ 

( ১২) 

*+“ওই যে দেখিছ যুবা রাজকুল রৰি 

জরাসন্ধ পাশে বসি মনোহর ছবি, 

রূপগুণ ধনমানে নাহি সমতল, 

বাহুবল স্মরি যার কাপে নৃপকুল,? 

সথী বলে “হবে বটে চতুভু জি ছিল, 
কৃষ্ণ তার ছুই বানু খসাইয় দিল 7” 

“দুর-দৃষ্টি বুদ্ধি তার তৃতীয় নয়ন 

অরাতি-অন্তর সুন্মস করে দরশন ।” 

সখী বলে “ছিল বটে অক্ষি অপরূপ, 

কুষ্ণস্পর্শে বিরূপাক্ষ হইল স্বরূপ ;” 



| ভার-মাধব। | 
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“স্ত্য স্পট বাকা সবে কহে সম জানে 1” 

“সে কেবল প্রিয়াপ্রিয় নীতি নাহি জানে ১ 

“দর্পে যার ধরা কাপে, মানে নৃপচয়.” 

“মান দর্প একদিন ম্বতুযু হেতু হয়।” 

(১৩) 

সখী বলে “আমাদের বিদিত সকল 

বু বিবরণে বুথা প্রয়াস কেবল ; 

প্রয়োজনে পুরমাঝে যাবে সহচরী, 
আন্মীয় স্বজনে মিলি নির্বাচন করি, 

মন্দিরে ইন্দ্রাণী-পুূজ1 সমাপিয়া পরে, 

সমর্পিরে দেহ-আম্ম! মনোমত বরে ।” 
রুক্সিণী মন্দিরে গেলো৷ সসখা-সজনা, 

চিন্ত তার কুষ্ণে যেন সমাধি-মগনা । 

যাদুশী ভাখন! বাগ সাদ্ধও তাদুশী 

দেউল-সোপানে বসি স্বয়ন্বর-খধি 
স্বসভ্জিত রথ রাখি, চকি ত নয়ন, 

উ€ক্টিত অপেক্ষিছে কন্যা-আগমন, 

মুর্তিমান মেঘ যেন ঝকিছে তড়িত, 

স্তন্তিত-দাড়ায় সবে ভয়বিজড়িত ! 



পঞ্চম সর্গ,। ১০৯ 
নব 

রে 

(১৪), 

হরষিতা মেঘাগমে চাতকী যেমন 

চক্রবাকী যথা হেরি উষা-আগমন, 

সৃয্যালোকে শৈবলিনী, কুন্দ চন্দ্রকরে, 
মরুতীণ তৃষাতুর দেখি সরোবরে, 

দীর্ঘ নিরাহারী যথা অন্ন-দরশনে, 

সা দুরদেশাগত পতির মিলনে, 
নিষ্ঠাবান গৃহী যথা লভি সাধুজন, 
জন্ম-অন্ধ লভি যথা নয়ন-রভন, 

হুঃখভোগী চিররোগী স্বাস্থ্য-সমাগমে, 

বহু পোষ্য দীন যথা ধনের আগমে, 

। মুক্তিলাভে যথা বন্দী__ক্রিষ্ট কারাবাসে, 
কষে দেখি তথা রুক্স। ভাসিয়! উল্লাসে 

আবেগে পড়িল গিয়া কৃষ্ণ পদঘুল; 

চন্দ্র-উদ্বেলিত সিন্ধু উছলিল কুল। 

(১৫) 

অমনি লইল কৃষ্ণ বক্ষে মনোরমা, 

এতদিনে চিত্রা যেন লভিল চন্দ্রমা, 

উঠিল মাধবীলতা৷ বেছি সহকারে, 

মিলাইল বেগবতী নদী পারাবারে, 

সস ৩ ৬ ৯৮ 



৮১১৬ 

সি দি সিটিস্সিজ। সি ৮৬০০7৮82558 

বে শর | 
৯৯ আসি পানি জরা ৬ ০ 

নিবিল বিশ্বের রো ৮ পাপ ঃ দিবাকরে, 

চপল! হইল স্থির * :দ-উপরে, 

পুরব-প্রযৃঠা - শ্রহাত আবার 

পুরুষে মালি: পু £ হ'ল পিবিবকার, 

ঘুমাইল প্রা ৫. ৮15 আশাধার, 

জাবাত পরাঙ্জে 'শ ধরে একাকার ; 

প্রেম হয় প্লে এ শ্রুক্রি উ গমন, 

অন্য-সন্্বী-তেঃ 1*জ সপ্-বসজ্জন, 

নিরবান লঙ্গে দ.ধু পাশে অঙ্গ ধাম, 

প্রেমময়ী পা বঞ্ছে লহিল বিরাম। 

( ১৬) 

কুক্সিনীরে লা কালে কুল মহাবশী 

মেঘের আাডালে এন £ এরিমার শশী _- 

যতনে তুল 1 রণ রাখি সুখ।সনে, 

স্বভাবে আনিয়া পুণঃ বৰ জন-০সচনে, 

মহারথা হ্মাকেশ ঢালাইল রখ, 

চকিতৈ ছুটিল অশ্ব ভিন মনোরথ 
রুকিনী-স্বজন সব _ যেন তচ তন-- 
বিন্ময়-চকি * চিনে করে নিরাক্ষণ ১ 

মুহন্ত সমরে সেগা কত কি ঘটিল, 

বিন! বার্যব্যরে ভারা সকলি দেখিল ! 



সক এসি তি তিব্ছি 

পঞ্চমূ সর্গ। টুডও 
ভগ জা শস ক চর লে, ওক লস ভে এ 0 এছ রি লি েস্ছি লেক লরি এসি পান চিজ লী লা এছ, এসি, এসি এসসি এত আসছি শিট চটি লে এজি এডি ভি জি” শি রাস শি এ লাশ জলি পি শে লি শা ক ৬ লা ও টি সিন 

কে জানে কে হবে মু্ডি কোথা হতে এলো ! 
রথে তুলি রুক্সিণীরে 'কোথা লয়ে গেলো ! 
কতক্ষণ পরস্পরে দেখাদেখি করে, * 

চেতনা হইল তবে প্রহরী নিকরে । 

(১৭) 

শিশুপালে স্থুপ্রসন! রুক্সিণীরে জানি, 
সভাগত নৃূপ যত করে কাণাকাণি 7 
কেহ কহে “মা সহ মিলিল কাঞ্চন,” ূ্ 
চে বলে “ভাল নহে তড়িত-ধারণ ?” 

কেহ বলে “ভাগ্য এর লক্মনীর বিলাস,” 

“লম্মমীপতি হব কিংবা হব লন্মনীদাস 7” 

“বরারোহা পদ বক্ষে করিবে ধারণ,” 
“বরারোহ নহে ক চিতা ভুতাশন ;” 
“তামর হইবে পিযি জম্ষুত তরল,” 

: *বিরূপা ফণিনা শুদ্ধ উগারেশারল 7” 
“স্থতনু-পরশ-ভিখ পাবে অহশিশ্,, 

“ভাগ্যে কন্তা বিপকণ্তা-_গাত্রে দিবে বিষ ;” 
“কাম-রঠি পাঁ*পতীা বাডিনে পিরীত,৮ 
“রক্ষঃগতা ২২ তব» ০ (” 
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৯২ ভাবন্মাধব। 
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(১৮) 

'হেনকালে সভাতলে মহা বিশৃঙ্খল, 

কে কাহার গায়ে পড়ে, করে কোলাহল, 

অস্দ্রের ঝঞ্জনা বাজে,__লম্পি যত বার 

' অসি নিষ্ষীসিয়৷ বেগে হইল বাহির, 

চূর্ণ মঞ্চ সভাতলে কীর্ণ সমুদায়, 

পদ স্থলি বীরাবলি গড়াগড়ি যায়, 

শিরোবস্্, খসে কারো, পাদুকা কাহার, 

. সজ্জাপত্র পানপাত্র, ঘট ফুলহার 
ছড়াইয়া আবরিল হম্ম্য হৈমতল ! 
পুজ।-অন্তে নদীনীরে যেন ফুল ফল। 

কি হইল, কি হইল! চীৎকারিয়া বলে, 

কারণ না জানি ঠিক ছুটিল সকলে। 

ক্রমে প্রকাশিল পরে কুক্সিনী-হরণ 

কৌশলে করিল কেহ অজানিত জন ! 

(১৯) 

কেহ বা স্বজন কহে মানিয়া বিশ্ময়,_ 

অজানিত নাহি মোর ভারতের রাজা, 

নারিনু চিনিতে তবু--কেবা হবে যুবা__ 

তমাল বা স্থবিশাল শাল সম তনু 



পঞ্চম রি | ১১৩ 
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সহসা দেখিলে প্রাণ চমকে তরাসে, 
পান্থ যথা চিন্তাতীত সিংহসমাগমে, 
আজানুলম্বিত বাহু অয়সে গঠিত, 
যেন, পান ক্ষীণ ক্রমে ভূজঙ্গ সদৃশ, 
স্বাদৃঢ় স্থচারু উরু-_অরুণ চরণ, 

করিবর-কর যেন কমল-উপরে ; 

বক্ষঃস্থল দৃঢ় যেন প্রস্তর বিশাল__- 

মাতঙ্গের বপ্রক্রীড়া-উপযুক্ত ভূমি, 
দেখিন্ু মাঝারে তার কিণচক্র সম, 

অস্ত্র রুধিবারে যেন বন্ম অনুপম । 

53 
নবীন পল্লব-রুচি করতলাঙ্গল 

তাত্পাতে যুক্ত স্কুল তাত্রের শলাকা ; 

তা.কাশ-প্রকাশ বর্ণ_বিজলিজড়িত, 

নীরদ নবীন যেন স্ফুরিছে আলোক-_ 

ছুর্ববাদল শ্টাম কিংব! ন্যয়নরঞ্জন 

ধরিয়! নীহার বিন্দু ঝকে রবিকরে 
মাজ্জিত মুকুতা জিনি দিবার উদয়ে-_. 
হিমগিরি শৃঙ্গ কিংবা মণ্ডিত তুষারে 
দুপ্ধফেন নিভ স্বচ্ছ ধবল আকারে 

মনোহর নীলান্বর প্রতিবিন্ব ধরি 



১১৪ বা | 
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স্ফুরে শ্যাম শ্বেত শোভা শরতের কালে__ 
নীল যবান্ধ,র সম গৌরাঙ্গী কপোলে। 
আলোময় দিগবলয় উজ্জ্বল ছটায় 

শ্যাম সিন্ধু শশিশোভ তরঙ্গে ছড়ায়। 

(২১) 
অমৃত-সিঞ্চিত চারু রক্ত ওষ্ঠাধর 
তরল অচল, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-প্রকাশী ; 

স্বন্দর সরল নাসা বদন-স্থশোভী 

ক্রোধজয় দয়া ক্ষমা সুচিছে সমান 3 

চামতল চারু ভালে আলোক-মগুল 
তমঃ পার-দর্শী সন্ব প্রকাশে প্রবল; 
লপ্ত-ক্-অস্থি চারু কন্দুঞ্সীবা তার 
প্রকাশিছে ইচ্ছাধৃত কাম-বেগোদয় ; 

শেত সুন্ষন লমদন্ত নিস্পৃহা প্রকাশে ; 
ভর,-পক্গন-ব্ন্ধনে তার নয়ন-তড়াগ 
জলরূপে ধরে যেন তড়িত তরল , 

অপাঙ্গ-প্রসারি তার ছটার তরঙ্গ, 

চারু কৃষ্ণকেশী ষদা যার পানে চায়, 

০০০০১ 

(২২) 
টির কাপল 

ধাইল সন্বর-যেন অনলে পতঙ্গ ; 
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ছুটিয়! পড়িল গিয়া সে মুত্তির গায়, 

শিথিল শরীরধ্ঠি' যেন মৃতপ্রায় ; 
যতনে তুলিয়া তারে উঠাইয়া রথে 

পলাইল ক্রতবেগে অনির্দিষ্ট পথে ৪ 

ধাড়াইনু মোরা সবে নিরুদ্ধ অন্তরে, 

হস্ত পদ নাহি চলে ৰাক্য নাহি মরে; 

জড়তা ভাঙ্গিল তবে কতক্ষণ পরে, 

চীৎকারিনু সহগামী প্রহরী নিকরে ; 

রথ ধরিবারে সৈন্য ধায় অবিরাম, 
কুধিল বিপক্ষদ্দল, বাধিল সংগ্রাম ১ 

,ন1] জানি সে যুব। কেবা সুর কিংবা নর, 

পলকে সাধিল সব ধাধি যাদুকর । 

( ২৩) 

কহিল প্রবীণ অন্য এই সেই বর, 

যদুকুল-অবংশ কক্পা-মনোহর ; 

যাহার কারণ কল্প আচল যোগ, 

আজি শুভ-যোগে তার হইল নংযোগ ; 

ংশ-নাশী, তাই তারে কন্যা নাহি দিল, 

বিধির নির্ববন্ধ কিন্তু আপনি ঘটিল। 

বদু-সেনাপতি হেথা লী বলরাম 

কৃষ্ণদ্বেষী নৃপগণে রণধল প্রবল,/ 

$ 



১১৬ 
পি 

ভাব-মাধব। 

জরাসন্ধ শিশুপাল সহ রাজগণ 

আক্রমিল মহাবলে 'খদ্ু যোধগণে ১. 
বাধিল তুমুল যুদ্ধ,-হতাহত কত 

পড়িল*ভূতলে ; কৃষ্ণের কৌশলে ডরি 
জর'সন্ধ বৃথা যুদ্ধ নিবারিল পরে, 

কৃষ্ণদ্বেষানলে কিন্তু দহিল অন্তরে । 

( ২৪) 

প্রতিশোধ প্রদীপিত ভুলি রোষানলে 

না লইল যুক্তিকথা বিক্ষোভিত মনে) 

ম্াহত রুক্স এবে ভগিনী হরণে, 

মুতকল্প অপমানে মহা-অভিমানী | 

নিবারিল জরাসন্গ,-না মানিল দৃপ্ত,__ 

পরীক্ষায় কূটনাতি কুঞ্চে। পরিচিত, 

মাগধের পরামর্শ অবহেলি যুবা। 

প্রতিহত মনোবেগে হতচেতা এবেন 

অক্ষত জীব্নপথে পথিক নৃতন,- 

নদীঝাহী নাহি জানে সাগর কেমন ;-- 

দগতের তুষানলে অতাপিত তনু 
ফুলতলে থাকে ফণা এখনো! অঙ্ঞানী__ 
নাতি জানে বহে বিষ বায় স্সিগ্ধকারী-- 

প্রতিজ্িল অসন্তব অবিষৃশ্ট-কারী। 



শা সি শাসিত লি রশিস্মপ আরা ১ পাত 5 লাজ শা সখি পা 

(২৫, 
“পরম অরাতি কৃষ্ণে সী আজি, । 
জীবন রাখিয়! তার ফিরিব না ঘরে,” 

মহাতেজ! রথে চড়ি চালাইল বেগে ; ' 

সহগামী রুক্স সহ দক্ষিণনিবাসী 

নরপতি কতিপয় সহকারী তার 1 

হেখ! কৃঝ্ বিশ্রামিতে শ্রান্তা রুক্সিণীরে 

রথ-অশ্ব:মুক্ত করি নশ্রদার তীরে, 

দূরি তাপ অবগাহি নাল স্বচ্ছ নীরে 

বিনোদিল পথ ক্লান্তি শীতল সমীরে। 

রিমি ঝিমি গাহি নদী সপ্ততার তানে 
কহিল মধুর যেন কুক্সিণীর কাণে,- 

কিবা শীত কিবা! গ্রীষ্ম, ঘর কিবা বন, 
দৃঢ় ভূমিতল কিংবা কুম্থম শয়ন, 

কুল্িণীর কৃষ্ণ সদ! সম বিনোদন । 
(২৬) 

প্রচণ্ড মার্তগুতাপে তাপিল মেদিনী, 
ভাসিল স্থৃথিনী নীরে ফুল্ল সরোজিনী ; 

বিরাম লভিল স্থুখে এক বুক্ষতলে 

রুক্সিণী মাধৰ মিলি মৃগগাভী দলে ; 

নীরৰ ধরণী এবে, শুদ একাকিনী 

বাচি লীরে ধীরে ধীরে ডাকে চাতকিনী, 
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সদ ৯ সি পি শি শি শিস রি সি ও ঠাস পপ তি নব এ শাসিত এ সরস রস শা সস, সস এসি সস পা পিসি ৯. পি আট ক সন শা শত শি 

বাজে তাহ মধ্যবহা সমসুন্মন তানে 

প্রাণায়াম-ধ্বনি সম রুক্িণীর প্রাণে ; 
মহিষ মাতঙ্গ দুরে নর্মম্দার জলে 

পশি পঞ্গুদলে স্থুখে খেলে কুতুহলে, 

সলিলশীকর বহি পদ্পগন্ধ সহ 
জুড়াইয়া' অহরহ ৰহে গন্ধবহ ; 
নির্ভয় নিশ্চিন্ত স্থির স্বভাব এখন 
মাধ্যন্দিন সাধনায় সমাধি-মগন | 

ৃ (২৭) 

রুক্িণীর উরুপরে রাখি চারু শির 

বিশ্রাম লভিল সুখে কৃষ্ণ মহাবীর, 
কষমুখে স্থির আঁখি রাখি নিরস্তর 
বিউনিল রুলস! সতী প্রফুল্ল অন্তর, 
এক যায় উঠে আর ভাবের লহরী 
€ বহিছে নর্মাদা যথ। উর্শিমালা ধরি ),-_ 
মনোহর মুত্তি বটে ছেখিনু মণ্ডুলে, 
মনোহরতুম আজি দেখি অস্কতলে, 
মনোহর নিদিধ্যা্ে একান্ত মিলন 

মনোহরতম সর্বেব তারি দরশন। 

মনোহর মিলে আল্স! জত্মারাম সনে, 

মনোহরতম আতু1-দ্রেহ-প্রাণ-ষনে ১ 



পঞ্চম সর্গ। 
স্টিভ লরি শি তা পর্ণ তি সিল চা 

মনোহর কৃফ্ককথা শুনিনু শ্রবণে, 
ক ম 

মনোহরতম আঙ্জি অঙ্গ-পরশনে । 

( ২৮) 

মিলাইল ভাবশ্রোত সমাধিসাঠারে, 

কৃষ্ণময় হলে বিশ্ব বাহিরে অন্তরে, 

কৃষ্ণ নিজে, কৃষ্ণ বৃক্ষ, কৃষ্ণই সমীর, 

জীবকুল কৃষ্ণ সব, কৃষ্ণ নদীনীর, 

যাহ! কিছু দেখে বাল! কৃষ্ণময় সব, 

যাহা কিছু হয় সব কৃষ্ণ-মহোতসব ; 
ভাসাইল চরাচর কৃষ্ণের সাগর, 

যাহ! কিছু ভাবে করে কৃষ্ণ নিরন্তর ; 

চৈতন্য-সমাধি কৃষ্ণ লভি নিরবধি 
অবাধে বুঝিল শাস্তি-স্থখের জলধি । 

প্রেম-অশ্রমুক্তীবলী পাতি অবিরল 

তাসাইল সতী পাতি-বদন-ম গুল ; 

জগিয়! অমনি কৃষ্ণ গ্রীতি-ফুল্ল মনে 

জাগাইল রুল্সিণীরে প্রেম পরশনে । 
(২৯ ) 

বিধুমুখী মুছি আখি নত্রমুখী লাজে, 

যত্তে মুছাইল কৃষ্ণ-মুখ-দ্বিজরাজে, 

১১৯ 

৯ 

ক 

গৌরাঙ্গী স্বন্দরী কোলে শ্মামল সুন্দর, 
তুষার-ধবল-শৈলে লগ্ন জলধর, 



১২৩ 

(ক) অরা7খক্ষ। (106 80701% 1306818, 

দি 
তা ৬ সস ০ 

সঙ্গমে মিল গঙ্গা যমুনার জ। জল, 

সধ্যকাস্ত- -মণি- পাত্রে ধৃত নীলোণ্পল | 

কৃষ্-শিরোদেশে বালা কেশব- রমণী, 

স্থকৃ্ণ অলকে যুক্ত সিথী-মধ্যমণি, 

আধার স্থমের দেশে অরর্্ট মণ্ডল (ক), 

স্বনীল আকাশতলে শশী স্থবিমল, 
আঁখে আখি পরম্পরে করে ঢল ঢল, 

পতি-পত্রী-প্রেম-হেম গলিল বিমল ) 

কি বুঝিবে কামদগ্ধ তাব নিরমল ? 

আগ্ম-তৃপ্ত পাত্র পাত্রী বুঝিল কেবল । 

( ৩০ ) 

“আমি “তুমি” ধাতু গলি প্রেমের আভাসে 

বিশ্ববিজড়িত, “আমি” উজ্জ্বল প্রকাশে, 

আছে কিনা আছে কিছু চিভ নাহি গণে। 

“সকলি তো! আছি এক” আপনার মনে । 

কি যেন কি অনুভবে অতীক্জরিয় জ্ঞানে 

কহিল পরাণে কথা গশুনিল পরাণে ; 

যোগী গুরু পড়ে প্রেম অনাহত স্বরে 

সাধু'শিষ্য নিরন্তর! ধারণায় ধরে। 
প্প্পাশীশিশাি আদা ৯ শিশীীশীঁি শান 



পঞ্চম সর্দ । ১২২ 
আশ” ব্রি এটি সল্ট তা ছা ০টি সি 

কুষ: বলে “আমি তব ক্রেশের কারণ,” রর 

রুক্সা বলে “বিন! ব্লেশে নাহি নারায়ণ » 

“আমার কারণে তব নিজ হলো! পর,” 

“নগ-ছাড়ি নদী ভাল বাসিল সাগর ;” 
“আর্ত তুমি মরূদেশে আমার কারণ,” 

“তুমি ভাষ তৃষ্তানাশী সরঃ সঞ্জীবন |” 

সা পাতি পাপা কিউিল 1 পীটি পিসি পাস পতি তি পাটি পি তো 

(৩১ ) 

“আমা ভেতু বিস্শ্তলে পিতৃদেয় ধন,” 

“প্রেমনিধি হতে আর কি আছে রতন £% 

“আমা হতে ছিল ভাল রাজা তব বর,” 

“কামী-ভোগ্যা হতে যোশী-দাস্য মনোহর ;৮ 

“ম্বন্দর আছিল কত, আমি কৃষ্ণ কালো,” 

“কি করিব আমিঃ তাই মনে লাগে ভালো! ৮” 

“রূপারূপ শুণাগুন ভাবিনু সমান,” 

“নিগুণ পুরুষ ছাড়ি কে ভজিবে আন ?” 

“এরে ওরে ছাড়ি আমি সর্প ভাল বাসি,” 

“প্রাণ-প্রেম-সূত্রে আমি সর্নবত্র মিবাসী ৮” 

“আসক্তি-বিহান আমি সদাই উদাসী,” 

“ভালবাসা আশে আমি নাহি ভাল বাসি ;” 

“সামার ঘরণী হবে ছুঃখিনী কেবল,” 

“অন্ঙ্গে দহিয়া স্বণ শ্যামিকাবিরল” । 



ভান্ব-মাধব। 
সি সি ১ তি সিকসটিলা পাস সস, চিপ পা, পি, তস্সপসস লাস্টী আস্সি পি পাস পাস লাল সিল লাস পাস পাস পাস পাসটিপাসটি পিপি পিপি পাস পসসিলি কাটি তা সদ 

ক 

( ৩২ 
“আপনায় থাকি সদা নি আত্মস্তরি,৮ 

*আত্সার উদ্দেশে আমি সদা যত্ন করি ;” 

“স্বার্থপর সদ! আমি স্বার্থের সন্ধানী,” 

এপুকরুঘার্থ এক স্বার্থ__স্বরূপ তা মানি ১৮ 

“ঘোগীপত্বী সংযমিনী বিধবা! সমান,” 

“করান হেতু জলে নামি নাহি চাহি পান; 

“যোগীদের ইচ্ছাধীন সন্ভতি সন্তান,” 

“পুল্লাম নরকে ত্রাণে শীর্ষগত প্রাণ ?” 

“আম! তরে ত্যজিবে কি স্থখ সুমধুর %” 

“বলিবার আগে তাহ] ভুঙ্তিসু প্রচুর” | 

“ইচ্ছা? বলবতী তব হক্ ফলবতী, 

তব দন্ত মাল! গলে ধরিনু স্থমতি, 

মাল! নাই ভুজহার দিমু তব গলে, 

আজি হতে পরস্পরে বাধিনু শৃঙ্ঘলে” 
(৩৩ ) 

রুক্স!-কুষ্ণ*বিবাহের সভা তরু তল, 

চার চন্দ্রাতপ উদ্ধে আকাশ বিমল, 

গাভীকুল পুচ্ছ-ছলে ব্যাজিল চামর, 
বরণ করিল বৃক্ষ ঢুলি পত্র-কর, 

নদী দিল উলুধ্বনি কুলু কুলু ছলে, 
প্রখর রবির করে অগ্রিকুণ্ড জ্বলে, 



পঞ্চম া্গ। ১২৩ 

পুরোহিত হয় সূর্য্য ভাস্বর কাঙ্ষাণ, 

নাপিত মযুর করে মঙ্গল ঘোষণ ; 

গম্ভীর নাদিয়া গজ দিল শঙ্খনাদ, 
কোকিল কুটুম্ব দিল কুলের সংবাদ: 
আমোদিল বরযাত্রী ম্বগ-স্বগী-কুল, 

ফুলছলে লাজীঞ্রলি বর্ষিল বকুল ; 

বিদায়িতে বরকন্ত। ফুল্ল কমলিনী 

দিবা-অবসানে যেন হয় বিমলিনী | 

(৩৪ ) 

রুলক্সের প্রতিজ্ঞা শুনি গণি অমঙ্গল 

সাত্যকিরে বলরাম বহু যোধ সাথে 

পাঠাইল অবিলন্দে কৃষ্ণ রক্ষিবারে 

জ্রুতগামী পঁুছিল সাত্যকি অচিরে 

যেখ! কৃষ্ণ রুক্সা সহ নিশ্চিন্ত বিহারে ; 

করুক্স আসিবার আগে রুূধিল তাহারে । 

হুস্কারিল রোষে রুক্স সিংহশিশু খা 

শীকার হরণে ভূখী ; বাধিল সংগ্রাম 

যুঝিল সম্মুখ রণে ছুই মহাবলী, 
জভ্ভরিল দৌহ দৌহে শর বরিষণে, 

লড়িল কৌশলে দুই পরম কৌশলী, 
গ্রমত্ড মাত্ঙগ ছুই যেন প্ল্প-বনে। 



ডি | . 
এ সপ শাসিত সপাসটিপকাস্টিতাস্ি লাস সি সপ পাটির সি সিসি 

রক্ত-সিক্ত দেহ ছুই, সঙ আগমনে 

শোভে ছুই শৈলশৃঙ্গ' গৈরিক ভূষণে | 
€ ৩৫) 

হেন কালে কৃষ্ণ দূত আসি মধ্যস্থলে 

ক্ষণ তরে অবসর যাচিল সঙ্কেতে 

_বিরমিল শরপাত-অস্ত্রের ঝঞ্চন] ; 
জানাইল যাদবের মঙ্গল-কামনা-_ 

ইচ্ছা নহে তার কভু বিদর্ভের কুল 

কলক্কিতে কোন মতে কন্যা হরি বলে ;-- 

রতের জগতের নারা-শিরোমণি 

রুক্না-নলিনীরে বৃন্ত ছি'ড বিদলিতে 
প্রম মাতঙ্গ সম ফেলি পদতলে ;-- 

কণ্টহার-মধ্যমনি রক্ষিতা বতনে। 

বলে নীতা নহে কন্যা, _ নিজ ইস্ছাগত1 _ 

স্বর্গ-্ুত ধল্পন ষেন ধাশ্রিক হদয়ে__ 

গিরীন্দ্র ত্যজিয়! গঙ্গ! যোগীন্দ্রের শিরে 

আপন আনন্দ-বেগে প্লাবি পৃত নীরে। 
( ৩৬ ) 

গঙ্গ! বদি পুনঃ ফিরি যায় শৈলাবাসে, 
বড সখা হবে ষোগী ছাড়ি শিরোভার 

ফিরাইতে নন্দিনারে স্থখ-পিতৃবাসে। 

বৃথা যুদ্ধ প্রাণিক্ষয়ে কিবা প্রয়োজন ? 



' পঞ্চম বর্গ । হ৬ /4৯* 

১. লি 
পাস পিসি তত িস্ছি তীসিলর সি পি শি লী সদ ০ সি এন পি শিস পোস্ট শশী পাটি এত কি সত তিনি ২ পাস আড কপি তি লিখি লা 

-প্রণিদেহে প্রাণ ঈশ তীর্ণ লীলা হেতু, 

অহঙ্কারে হানি তাঁর ধর্ম্-প্রতিকুল ; 
বিরোধ বিসর্ভি ক্ষণ কৃষ্ণ-অনুরোধে পু 

আসি আবাহনে তার ওই বুক্ষতলে 

প্রবোধিয়। ক্ুক্সিণীরে আপনি সম্ভাষি 

ভগিনী যাউন লয়ে আপনার ঘরে। 

কৃষ্ণের সংবাদে রুঝ্স বুঝিল মঙ্গল ; 

হেনকাঁলে মাতৃদূত বহিল বারতা 

“বৃথা প্রাণিক্ষয়ে আর নাহি প্রয়োজন, 

কন্যা! স্থুখে সুখী মোরা, বিরম এখন |” 

( ৩৭ ) 

মাতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি, কুষ্ণ-নিমন্ত্রণে 

মিলিল অস্্খে যেন ভগ্নীসহ ভ্রাতা । 

ভাবনা-বিষপ্ন রুক্সা আছিল অন্তরে, 
মলিনিয়া পিতৃগৃহ অন্যথা উজ্জ্বল-_ 
হর্ষ-বিকসিতা এবে, রুবি দরশনে 

ফুঁটিডে ৮িনী যেন নিশা-অবলানে,-- 
জীবন পাইছে পুনঃ মুমুর্ু রুক্সিণী 

সঞ্ভীবনী-কৃষ্ণ-স্ধা-মহোৌষধ-পানে,_- 

খণি-মল-মৃষ্ট মণি শোভিছে উজ্জ্বল। 
শ্রীতি-উচ্ছসিতা ভগ্নী তুষিল সোদরে ; টু 



১২৬ রা | 
৬ ৯ শি সস ১১৪৯ ১০ পাস সিসি অজি সাস্পাগিট সাসিসি আতাসিউস্টিসগ ৯ প্রত সর্প সি সপ ৯ সি ৯৮ লা চা 

আপনার ভ্রম ভ্রম কুক বুঝিল অন্তরে ;-- 

বিষাদ-বিমুক্ত পুনঃ প্রসন্ন মানসে, 
 স্থভাষে ভগ্রীরে তোষে হর্ষে সহোদর, 

বর্ষা-অন্তে মেঘমুক্ত যেন দিনাকর। 

( ৩৮) 
আলাপিয়া কৃষ্ণ সহ মহান্থখী চিতে, 

অন্তরে ব্যথিল রুক্স বরে বিদায়িতে 

রুক্স অন্ুতাপ-দক্ধ, কৃষ্ণ মহাস্থখী-_ 

বিদায়িল পরস্পরে পরম কৌত্কী ; 
সদল রুক্সিণী সহ কৃষ্ণ বলরাম 

চলিল মস্থরগতি ছ্বারাবতী ধাম; 

কৃষ্ণ প্রতি মৈত্রী দ্বেষ ভাবি নিরম্তর 
হর্ষ-ছুঃখে রুল্স হেথা উতফুল্প-কাতর, 

আশাধার-আলোক যথ৷ পর্বব তশিখরে 

জলধর-দিবাকরে যুগপৎ করে, 

কুম্তিনে না ফিরি আর পূর্বব পণ স্মরি 

নিশ্ধিল নির্বাস-হেতু নৃতন নগরী |, 
নিভিল না অনুতাপ চিশ্ু-দাহকারী ; 
“কি বা তাপ নাহি সহে অবিশ্ৃষ্য কারী ।” 

| ( ৩৯) | 

পার্বত্য প্রদেশ বাহি প্রাবুটের মাসে 

বর-কগ্যা বরযাত্রী চলিল আয়াসে 1 



পঞ্চম সর্গ। ১২৭ 
৪৬ লি ইল ছি ডলি তল পে নিশি জান শি তিশ্ছি পোস্ত ৭১ চিলি সত তে «লিন, লেন জান পধু- লি চিল এলি তে অন ছি ত *লোস-লন লিল সতিন্দ কোন টিপি টিন তেন্তে খত ইলিনত লা হীন টাও পে ৮ কনর ৮ 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি-রাজি নয়ন-রঞ্চন 

উদ্ভিজ্জ বসন'পরি বিরাজে শোভন ; 
তুঙ্গ শুঙ্গকুল উচ্চ পর্ববত-উপরে 

ছাড়ি নীলাম্বর এবে জলধর ধরে £- 

রুক্সা-পরিণয়-দেষে মেঘে ঢাকি কায় 

প্রকৃতি মানিনী কৃষ্ণে দেখিয়া লুকায়। 

প্রপাত গভীর গঞ্জ্জি বরষিছে নীর, 

মুখে মাতা ভ্েস যথা স্তনে ধরে ক্ষীর ; 
নিনাদিনী গিরিনদী বহে খর ধারে, 

বর্ধা-আর্-বধৃূপতি পথিকে নিবারে ; 

মেথ-দরশনে নাচে ময়ূর উল্লাসে, 

ততোধিক রুল্পা চিত কৃষ্ণ সহবাসে । 

(৪০) 

চষ্ণমেঘ সহ ধীরে রু্বা-মুখ-শশ 
দেখা দিল যদুগণে দ্বারকায় পশি ; 

রুক্সিণী-লাবণ্য দেখি যুবতী সকল 

[ুখে' প্রশংসিল হৃদে ধরিল গরল, 

নন্দিতে রূপের প্রভা চাদে তাকাইল, 

'লঙ্ক-শ্যামল শুদ্র দেখি শিহরিল ; 

গাম-শুভরা রুক্সিণীর বাড়াইতে মান 

আজি হতে বিধু বুঝি হ'লো! মসিমান। 



ভাব-মাধব। 
সি ৩৯০ সি ভাসি তাস পিসি টিসি জোট সিসি সিস্ট লা, তি একি লারা ঈি এছি রসি জি পাস কাস ৯৯ 

£ 

বর-বধু হৃদে ধরি জনক জননী 
ভূষ্জিল পরশ সুধা স্বত-সর্্রীবনী ; 
কৃষ ন্রেহে মুগ্ধা কহে মাতৃ-সহচরী 

কৃষ্ণচন্দ্র সহবাসে রুক্সিণী সুন্দরী ; 

রেবতী বলিল কন্য1 কষিত কাঞ্চন 

কৃষ্ণ ভাবানলে পড়ি কালিম-বরণ ; 

(৪১) 

আনন্দ-উৎসবে আজি ভাসিল নগর, 

কেলিরত পক্ষিপুর্ণ যেন সরোবর ; 
শঙ্খ-ধর্বনি, হুলুধ্বনি, কাশ্মার-বমণ, 

হাসি উপহাসি করে পুরোবধুগণ ; 

একে বলে “করুঝ্সা যেন আগুনের আলেখ? 

অন্তে বলে “কৃষ্ণবন্্ শিখা ধরে কালো! ;” 

“গুণান্থিতা শুনি রুল্সা! বধূর ভিতরে,” 

“সর্ববগুণ যাবে তার ুণহীন বরে ” 

“্ধন্-আ'উরিণী কন্যা কহিল সকলে 7” 

“ধন্ম[ধন্ম যাবে তার কৃষ্ণের কবলে ;” 

“ভাগ্যবহী রুলসা ধন্যা স্ুলক্ষণ ধরে)” 

“সর্বনাশ হবে তার কাল কৃধ্ণ করে ১” 

“লন্সিণী রাজার কন্যা অভিজনবতী,” 

“সবে ছাড়ি হবে তার কৃষ্ণ মাত্র গতি ;” 

সি * ০ রা৬উন্দ পোস্ি পি লিলি পাস এ ৬৮৪ ডিসির ৭ 
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(৪২) 

“বিনা প্রতিদানে রুক্া কষে ভালবাচে।” 

“বিশ্ব প্রেমিকের প্রেম স্ত্রী ভাগ্যে না আসে?” 

“সর্ববজীবে সমভাবে রুক্সা সেবা করে,» 

“আত্মসেবী কৃষ্ণ থাকে আপন অন্তরে ১ 

“সরল! রুক্সিণী যেন মাটির পু-তলী,” 

“কুষ্ত সাগরের জলে শীঘ্র যাবে গলি ।৮ 
“বশংবদ। প্রিয়ংবদ। রুক্না আত্মপরে” 

“কু যাছুকর তারে মন্ত্রে যা করে !” 

রেবতী বলিল “বটে ঠিক বোধ হয়, 

বে ভাবে লইলে কিন্তু তাতো কভু নয় ।” 
উগ্রসেন উঠাইল বরকন্যা ধরি 

প্রচলিত বিধিমত মঙ্গল আচরি-_- 
আশীর্বাদ করি বৃদ্ধ পাঠাইল ঘরে, 
বুদ্ধ-বুদ্ধাগণ পরে আশীর্ববাদ করে । 

(৪৩) 

বন্দিল সবধূ বর পিতৃমাতৃ-পাদ, 
চুমিয়া দৌহারে তারা দিল আশীর্ববাদ __ 

+সীতারাম সম্মিলন শুনি মনোহর, 

অরুন্ধতি-বশিষ্ঠের মিলন সুন্দর ; 



৯৩৩ 

এসপি 

সি এসসি সরস টিপি সি 

ভাব্-মাধব। 

প্রকৃতির সমাগমে পুরুষ যেমন, , 

কুক্সিণীর সহ কৃষ্ণ সাজিলে 'তেমন। 
দেহ ছায়া, ধন ধন্মী, প্রতিবিম্ব জল, 

দৌহা দোহে বদ্ধ-গ্রীতি হও অবিচল, 

পতিপত্রী দণ্ডনীতি মিলি দুই জন 

চিরজিবী হয়ে কর ধর্মের স্থাপন । 

আদর্শ পুরুষে মিলি আদর্শ রমণী 

ধন্মাদর্শে ধন্মপথে ফিরাও ধরণী । 

ধন্্দান হ'তে অন্য নাহি কিছু দান; 

জীবাও জগতে দিয়া ধর্ম স্থধাপান 1৮ 

(৪৪) 
নাচিছে নীরধি এবে নীল-নীর-রাশি 

উত্তঙ্গ-তরঙ্গ সহ ফেন যায় ভাসি, 

রণোন্মন্ত সৈন্য যেন কাতারে কাতার 
কত মিলাইছে কত উঠিছে স্সাবার ; 

বিন্দু সম নীর দেহে পোতহকুল ভাসে, 

ঝটিকতাড়িত পক্ষী যেন নীলাকাশে ; 

সিন্কু-বিক্ষোন্ভণ-বেগ উপেক্ষি হেলায় 

উপভাসি দা্প শুভ্র কিরণ-ছটায় 

উঠিয়াছে সৌধমালা তুলি তুঙ্গ শির, 

চারিধারে পরিবৃত পর্ববত-প্রাচীর ; 

চে 



পঞ্চম | & নদে / 

সুখে অলিন্দ তার ্রশ্ত স্রন্দর, 

যেথা বসি দেখ! ঘায় দৃশ্য মনোহর, 

রুক্পা-কুষ্ণ দুইজনে এই সেই ধামে 

জীবনের মধু-খড়ু ভূঞ্জিল আরামে । 
(৪৫ ) 

মাধব-কুন্দিণী ঈৌহে আনন্দিত মনে 

একদা অলিন্দে স্থখে বসি স্থথাসনে 

শীতল সাগর বায় সেবিছে স্বচ্ছন্দে ; 

দুজনার মাঝে শিশু খেলিছে আনন্দে। 

প্রেমের প্রথম গ্রন্থি প্রদান স্ন্দর । 

পতি-পত্রী-ন্মেহ ঘন স্রত স্বখকর ; 

সত-শশী ধরে রুল হৃদয়-উপরে, 

পতি-প্রতিৰিম্ব ষেন পত্রা-দরোবরে । 

উভয়ের কোলে শিশু আাসে*পুনঃ যায়, 

শুভ্র কু্ণ মেঘ মাঝে বিজলি খেলায় । 

পিতমাতচিত্র ভাসে আহ্ুজ-আদর্শে 

পতি-পত্বী পরস্পরে দেখে মহা হষে। 

দেহজাত মায়-মোহ সরতে গিয়া ক্ষরে, 

পতি-পত্তী দেখি তাঁরে আনন্দে বিচরে। 
( ৪৬) 

কুন্ণ কহে “শোভে কিব। সিন্ধু ঢল ঢল,” 

রুল্পা কহে “ঠিক যেন অথশ্ড-ম গুল ১” 



১৩২ 

এ 

ভাব-মাধব। 
৮ সর্প সপ সি লিলি ৬১ 

“চারি ধারে তরুরাজি শোভিছে শ্যামল” 

“জ্যোতিশ্চক্র ঘেরি যেন নীলিম। তরল ;” 

“হিরকের খণ্ড রবি মাঝে মনোরম,” 

“চক্র মাঝে তেজোময় পুরুষ-উত্তম $” 

, “তিবে কেন ডুবি তায় মুক্ত নাহি হ'লে £" 

“আছি তো! জীবনমুক্ত ডুবি কৃষ্ণ জলে 7" 

"স্থদূরে খেলিছে সিন্ধু আকাশের সাথ 7” 

“দাসী-হৃদে খেলে যেন কৃষ্ণ প্রাণনাথ ;” 
“পলকে পলকে উঠি শুশুক-নিচয় 

'সৃষ্যে দেখি যেন পুনঃ জলে লীন হয়,” 

“কুষে স্থ-স্থপ্ত যেন রুক্সিণীর মন 

মুছঃ মুহুঃ জাগি করে কৃষ্ণ দরশন |” 

(৪৭ ) 

“বাচিবাত-প্রতিঘাত অবহেলি বলে, 
পোতকুল সিন্ধুকুল ধরিবারে চলে,” 

“বস্-বাধা লঙিঘ যেন কৃষ্ণ-প্রতিকুল 

প্রেম+তরি বাহি দাসা কৃষ্ণে পায় কুল ।” 

“সুধা হেতু মন্থি সিন্ধু ঘটিল প্রমাদ” 
“না পাইয়া স্থধাকর কৃষ্ণ-মুখ-চাদ ;” 

“কারে সিন্ধু দিল সুধা, কারে বা গরল,” 

“রুক্সিণী পিয়িল একা সুধা সুবিমল ৮” 



পঞ্চম*সর্গ | 
সর্ট , ত ৯ পান তি শি পা তা 

৫৫ ্ & সিন্ধুজাত স্থধাহেতু বাধে মহা দ্বন্দ্ব, 
“কৃষ্ণচন্দ্র হৃধাপানে হইনু নি: 
“অমর হইতে সবে তুলিল অমৃত, 
গরল হইয়া কারো কে আছে ধুত,” 
“কাম্য কম্পন ফল ধরে কেবল বিষাদ * 
কৃষ্ণ কাম দিয়! তাই ভূঞ্জিনু প্রসাদ।” 

(৪৮ ) 

“কি সুন্দর রামধনু নীলপীত লালে,” 

“তা হতে ভ্রধনু ভাল কৃষ্ণের কপালে,;” 
“সাগর গন্তীর কিবা করিছে নিনাদ,” 
“শুনাইতে রুক্সিণীরে কৃষ্ণ-যশোবাদ 3” 
“বলাহক-শ্রেণী কিবা! আকাশের গায়,” 
“কৃষ্ণ কণ্ে কুন্দহার যেন শোভ! পায় ১” 

“শুভ্র মেঘখণ্ডে শোভে স্থনীল গগন,» 
“কৃষ্ণ-দেহে দাসীদন্ত অণ্ুরু চন্দন ১৮ 
“চন্দ্রশুভ্র লৌধশিরে কৃষ্ণ মেঘরাশি,” 
“কৃষ্ণ পদমূলে বসি যেন রুলস দাসী ;” 
“রত্বাকর সিন্ধু কত মহারত্ব ধরে,” 
“কৃষ্-স্বত-রত্ব যেন কুক্সিণী-উদরে,” 

“মনোহর ভাবে, রুল্সে, চরাচর ভাসে? 

“মনোহরতম মোর কৃষ্ণ-সহবাসে |” 



(“মনোহর ভোৌগ্য এই মানব জীবন," 

“মনোহুরতম যদি কুম্ছে গাকে মন 3 

'মনেহর ধন্ম-কন্ম-পরীক্ষার স্তল,.৮ 

_“মনোহরতম তায় কুমত+ঞরুবল 2 

“প্রাণে কর্ম, কর্মে জ্ঞান, জ্ঞানে মুক্তি আনে, 
“প্রাণ-কৃষণ ভিন্ন ভাই রুল্সা নাহি জানে 7 
“সর্ববদেহে প্রাণ জানি প্রাণ-প্রেমী গলে? 

। “প্রাণ-কৃষ্ণটোপম কুব্স! দেখিল সকাল 2" 

“অয়নের একমাত্র প্রাণ ফু পগ»” 

“প্রাণ কুষ্ণ-অনুগামী রুক্া-মনোরণ ; 

ম্লাস মন, মনে প্রাণ, প্রাণে আনা পারে 

“বিশ্বগুরু কৃষ্ণ যদি উপদেশ করে 7) 

“জানা যায় সাধনায় যোগি-গুকমুখী," 

“যোগি-কৃষ্ণ-কণা শুনি হাই ভই সী 2” 

€ ৫০) 

“রুক্াা সম নারী আনে স্বরগ সংসারে,” 

“কৃষণ-স্বামি-সহযোগে কেনা তা পারে ৮ 

“লন্মনীরূপা রুল! তুমি যাদবের ঘরে,” 

“নারায়ণ.ভিন্ন লন্মনী আন্যে নাহি বরে ; 



পঞ্চম ঘর্গ। ১৩৫ 

“নিয়মে রাখিলে তুষি বহু যদুকুল, 

প্রকৃতির বশে যেন জগ বিপুল” ; 

“কৃষ্ণ করাইল যাই করিলাম তাই, 

প্রতি চেতন লনে পুরুষের ঠাই ৮ 

“শক্তিরূপে উচ্ছঙ্খল বঁধিলে সংসার,” 

“ভাগো শক্তি তোম! ভতে পাইন উধার ১” 

«“পরচ্ছন্দ অন্ুবন্তী টানিলে সকলে, 

সূর্য যেন গ্রহগণে কেন্দ্রমুখী বলে ” 

“তব শক্তি হয়ে টানি প্রাধান্য তোমার, 

আমি তো আধেয় তব, তুমি “ণাধার 1৮ 

(৫১ ) 

“পিতৃ মাত জনে তুমি ভষিলে সেবায়,” 

“কর্তব্য করিল দাসী প্রশংসা! কি তায় ;” 

“অতিথি কুটুন্ম আদি তোমা*ভাল বাসে” 

“সব্ন দেবময় দেখি যে বা গৃহে আসে ;” 

“অনপুর্ণা সম সবে তুষিলে রন্ধনে,? 

“ভোক্ত1 দেবতার ভোগ র' [ধিলু যতনে ।” 

“শিশুগণ হৃষ্টমন তব সন্নিধানে,” 

“আদরিনু সর্ববশিশু নারায়ণ-জ্ানে 2 

“মথগৃহিণী ঘুচাইলে সর্বব অনাটন, 

রাজকন্যা! গৃহস্থালী শিখিলে কেমন ?” 



ক 
৯ পপি ৬৫ সা সসিরিসসটি আপার সি ৬ ৫৯ লাস ক ৭ পাস তি এসেছি পানি 

“রমণী স্থরূপে তোষে সিটি মন, 

গৃহস্থালী পাককর্থে তোষে সর্বজন :” 

"অন্থখ সংসার এবে স্থখের আকর,” 

“যোগী ভোগী পতি পত্রী স্তথখে করে ঘর 1৮ 

(৫২) (ক) 

“কাল ভাল বাসি, হাঁসি উপহাসি 

গালি গঞ্জন সহিম্ু রে, 

ভাগ্যে মোরে বিধি, দিল কাল নিধি 

পীরিতি ধর্ম জানিমু রে। 

ন| জানি ধরম, গীরিতি মরম 

জগত বুঝিল না রে, 

ধর্্ম-প্রেমামৃত যদি আন্বাদিত 

জানিত রুযা-বেদনা রে; 

মনে হয় সাধ, মোর কৃষ্ণ চাদ 

বিলাইতে ঘরে ঘরে, 

দেখুক রুল্সিণী, কি স্বখে স্খিনী 

কিবা সুধা কৃষ্জ ধরে। 

কৃষ্ণে দিয়া প্রাণ, এতো! অপমান 

কেন যে সহিমু আমি, 

(ক) তুক। 



পঞ্চম সর্গ। 

জানাইতে চাহি, উপায় তো নাহি 

সর্ববহিতে দিমু স্বামী । 
ধর্ম-স্ধা-পানে, পুনঃ লভি প্রাণে 

প্রেমে ধনী হ'ক্ দীন, 

ধরম সলিলে, খেলুক সলীলে 

স্থখের পীরিতি মীন । 

যোগী ভোগী ছুই, খেলুক নিতুই 
আনন্দে পতি পতিনীরে, 

সুখের সংসার, হউক আবার, 
যাচিছে রুক্সা! স্থখিনী রে। * 

ধরম পিধানে, কাম খরসানে 

রাখুক কামুক ধরে, 

" যেন না দুর্ভন, ধরম-রক্ষণ 
ছাড়িয়া আঘাতে মরে । 

মৃত-স্জীবনী, হৃদি স্পর্শমণি 
সেই সে কামুকে ফণী, 

ধণ্ম-মহোৌষধে, * কাম-ফণী বধে 
"কেবল থাকুক মণি ।* 

হ'ক্ ধখশ্মমতি, | যুবক যুবতী 
যোগী ভোগী বর বধূ রে, 

কলসে না পশি, ফুল্প ফুলে বসি 

ভ্রমর পিয়ুক মধুরে। 



ভাব"মাধব। 

(৫৩) 

কি বলিলে বিধুমুখি স্থমধুর বাণী 

অভ্ভ্কান-তিমির-স্থপ্তে চৈতন্তাদায়িনী ; 

ংসারে সুখের সাশে সবে লালায়িত, 

“কেহ নাহি ধরে কিন্তু উপায় উচিত । 

জল খেল! করে নর না জানে সাতার, 

মন্ত্র বিনা ধরে ফণী বিচষর আধার ; 

ন| বিচারি হিতাহিত, সুখ-আহরণে 

, প্রমন্ড ইন্দ্রিয় ছাড়ে বিবয়ের বনে 

নাহি রজ্জু বাধিবার, না জানে কৌশল, 
পাছে পাছে পশু বশে ছুটে অবিরল, 

মেধপাল মেধ লায় ফিরে আজাবন, 

গু সমাচার নাহি রাখে কদাচন। 

নান! নিধি দিল বিধি প্রাপা যা যার, 

নিজ দোষে ভোক্তা করে অপব্যবহার । 

(৫৪) 
অধৃত ইন্দ্রিয়ে কাম আচরি বহুল 

মধুর কলসে বেন মক্ষিকা তাকুল ; 

অগ্সিকুণ্ছে হবি সম ভোগ-বিবদ্গন 

কাম্য-ক্রয়- হেতু বুথ। উপাচ্জে কাঞ্চন; 



পঞ্চম ম্রর্গ | ২ €ে রি 

কাম-বিমোহিত কেহ স্তখের কারণ 

বিষ-কল্যা তৃপ্তি বিষে ভোগে আজীবন; 

নিজের আসক্তি দোষ ধরে না কখন, 

“কামিনী-কাঞ্চনে” তাই দোষে অকারণ । 

রজ্ত্বর নিশ্মাণ-হেতু নহে উদ্বন্ধন, 

কর্চরিক] নহে নর-নাশের কারণ । 

টগৈরিক বসন ধরি ভ্রান্ত বহু জন 

নিন্দিয়া সংসার ছাড়ে আপ্রতিষ্ঠ-মন ! 
জানে না দ্বিতীয় নাভি__কে ছাড়ে কাভারে, 

যোগী ভোগী পতি পত়্ী আনন্দে বিহারে? 
(৫৫) 

আপনে আপনি যেই আপনার ঘারে 

আান্বা কেন্দ্র ধরি স্খে সর্ণন কাছা কারে, 

অবিনাশী হয় লভি পরম আশ্রয়, 

কিল-মুলে শস্ত ণ! চু্ণ নাহি হয়; 

আন্ম-ধন্মী ধরি করে আহ্ুর বিহার, 

এ সংসার হয় তবে স্রখের আগর 

ধরণী রমণী এবে অবধঙ্ঘ তিমিরে 

অসহায়া একাকিনী হিতে অশ্রনারে 

ক্ষত্রিয় রক্ষক যত ভক্ষক অধম 

ধর্ম নাশি প্রকৃতিরে পীড়িছে পরম ; 



ভাব-মাধব। 

রুব্সিণী যেমন মম ধরণী তেমন, 

দৌোহে মম সম স্্খ-দুঃখের কারণ, 
কুক্সিণী ধর্দিনী লতি সুখী যত মন, 
ততোধিক ধরা দুঃখে সহি নির্যাতন। 

(৫৬) 
মহাজন-পথ ধরি চলে প্রজাকুল, 

আদর্শ-অভাবে ধন্ম হইল নিষ্্রংল ॥ 

অধন্ম-আদর্শ ধরে ক্ষত্রয় ব্রাঙ্গণ, 

ধন্ম ছাড়ি অধন্মের বাড়ে আচরণ ; 

৩৭ কন্মে জাতি ভাল নাহি লাগে প্রাণে, 

জন্মগত করিবারে চাহে অভিমানে ; 

জন্মে বাধি জাতিকুল বংশগত করে, 

উৎকর্ষ দুরের কথা কণ্ম পরিহরে ; 

বর্ণমালা সম জাতি বাড়ায় কেবল 

শৃঙ্খলার পরিবর্তে কেবল কোন্দল; 

অশুভ পশিছে ঘরে কেহ নাহি (রোধে, 

ক্ষমা শূন্য পরষ্পরে মাতিছে বিরোধে ; 

দন্ত কষত্রিয়দল ইন্দিয়- প্রবল, 

অকারাণে লড়ে যেন ছাগলের দল । 

( ৫৭ ) 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কেহ রক্ষা নাহি করে 

ধর্ম-রক্ষা গ্রজা-রক্ষ! নির্ববন্ধের করে ; 



পঞ্চম অর্গ। ১৪১ 
প্রত সব তি তা ৩০০০৩ 

যত্বে আরোপিত কত জ্ঞানের ব্রততী 

উৎসাহ আশ্রয় বিনা সহিছে ছূর্গতি, 
লুপ্ত যোগ-নিষেবণ আর্য-কুল-প্রথ! 

“যোগী ভোগী” কর্ণে বাজে যেন উপকথা ! 

ন্যঙ্গ জটা উদ্ধবাহু পঞ্চতপা নর, 

সমাজে লভিল এবে যোগার আদর ; 

যোগী নহে ক্লীব কিংবা ইন্ড্রিয়-প্রবল, 
সে যে পুণ সর্ণন কন্মে সমান কুশল ; 

ুণ-বিবর্জ্জিত তায় সর্বব গুণ ভাসে, 

বিশ্ব-চরাচর যেন নিলিপ্ত আকাশে ; 
একমাত্র ধন্ম যোগ, ত্যজিয়! বর্ণনর 

নাহি জানে “যোগী ভোগী স্্খে করে ঘর” । 

(৫৮) 

বিধুমুখি জাগাইলে দিয়া উদ্দেশ 

যোগী ভোগী প্রজাকুলে পুরাইব দেশ ; 

ধন্মের রাজত্ব পুনঃ স্থাপিব বিমল 

ধর্ম গ্লাৰি নির্ববাপিব পাপতাপানল 
প্রজা হবে যোগী ভোগী, রাজা যোগেশর, 

সর্ব কর্ম্দে সম পটু হবে শ্রেষ্ট নর; 

ধর্ম্মে ধরি কার্য্য করি নাহি লাগে মল, 

অনলে যা! ধরে তাহ] পুড়িয়া অনল; 



ভাবমাধব । 

নরপতি হবে সম দেশ-ধন্ম-পাল 

অন্তরে ধরিবে ধর্ম, হস্তে করবাল : 
বিস্তারি কৌশল কিংব! জ্বালি যুদ্ধানল 
দিব অধশ্স-পুষ্ট ক্ষত্রিয়ের বল। 

ধন্ম-ছত্রীকৃত ধরা হইবে আবার, 

“যোগী ভোগী” সত্য হবে বচন তোমার | 

( ৫৯ ) 

শুভ ক্ষণে স্ৃপ্তসিংহ জাগিল, সুন্দরি, 

প্রবন্ক বাকা তব দিল চেতাইয়া ; 

স্মরি ধাম্মে মম চির সায় প্রবল 

মুন্ডিমা ধন্মনীতি স্মরিয়া। রুকািণী 
ঝাপিব নির্ভয়ে একা কর্ভবা সাগরে ; 

অপশ্ম-প্রাবন-নাত ধরম রতনে 

উদ্ধারিয়া প্রন? পরাইব স্থে 

ধরণী-ললাটে, সীমন্ত্িনী শিরে যেন 

সিঠা-_দীপ্ত সৃণাকান্তে কুত-মপ্যমণি 3 

ধন্ম-চির্শক্র পাপা ক্ষত্রিয় নিকরে 

করাইব প্রায়শ্চিনড যুদ্ধে বা কৌশলে, 

পাপ নাশি ধন্মাযুতে করিব অমর ; 

টলাইব এক] নভঃ নক্ষত্র ভধর 

রুধিব স্যগ্রির নীতি, শুধিব সাগর। 



পঞ্চম লর্গ | 

(৬০৭ 

ভ্রমিব তোমায় ছাড়ি কিছু কাল তরে 

ভূধর কান্তার কিংবা স্তদূর নগরে, 
গহন কাননে কিংবা সাগরে গহবারে, 

তপ্ত মরুভূমে কিংবা হিমাদ্রি-শিখরে, 

আহারিয়৷ পত্রপয়ঃ কিংবা অনশনে, 

ভক্ষুকের বেশে কিংবা রাজ পরিচ্ছদে, 

স্থথময় যানযোগে কিংবা পদব্রজে 

কর্ভব্যের শুভ যোগে ঞ্রুব লক্ষ্য করি। 

একাগ্রে সাধিন্থু যোগ বগা গুরুগুহে, 

কর্তব্য সাধিব মম তেমতি একাগ্রে; 

স্বয়ংবর নিমন্ত্রাণে বু সমাগমে 

পাঞ্চাল নগরে আজি যাইব, *রুক্সিণি, 

সমব্যথী রাজা কোন ধরিয়া স্তন্দরি, 

পাতিৰ কন্তব্য সুত্র তারে কেন্দ্র করি। 

( ৬১) 

আধারে আলোক তুমি; বিস্বাতি আবৃত 

চিন্তে মম জ্বীলাইলে কর্তবোর জ্যোতিঃ, 

নিয়োজিলে মোরে ধর্ম-ম্ধ।-আহরণে 

দুর্বন্তি দানব সম ক্ষত্রসিন্ধু মস্থি 

দি” €ে 



ভাব-মাধব। 

পালিব অনুজ্ঞ! তব, ধন্মরাজ্য-রাণি ; 

থাকিতে শোণিত বিন্দু কৃষ্ণের শরীরে 
কার সাধা রোধে তব ধন্মের নিদেশ ? 

ইচ্ছামযি, “অনিচ্ছার ইচ্ছা” স্ুবিমল 

অনিচ্ছায় ইঙ্গিতিয়া জাগাইলে হৃদে ; 

ধরিল সুফল যেন ইচ্ছিবার আগে; 

নিক্কাম ধরম-রাজ্যে নেত্রী তুমি নীতি, 
প্রচারক বন্দী যত গাইবে মহিম। 

সাধক হাদয়ে তব দূর দেশান্তরে, 

" যোগা ভোগী পতি পত্বী পৃজিবে অন্তরে । 
( ৬২) 

আমশীস্ মম, পতি যদি আশীর্বাদ করে, 

পতি হৃদে থাক স্থথে পতি-সোহাগিনী, 

সতী-কুল-শিরোমণি বিধি-চিন্তা তীতা 

তুমি ধর্্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-স্বরূপিণী , 

কৃষ্ণ-কায়-মনোনেত্র-আনন্দ-দায়িনী ; 

বারেক বিদায় দেহ প্রফুল্ল অন্তরে 

জীবনের সহচরি ; মম প্রতিবিশ্ব 

স্থত বিনোদিবে চিন্ত অদীর্ঘ বিরহে । 

ক্ষণ ভাবি পতিপ্রাণা অল্লান বদনে 

কর্তব্য-গরিমা স্মরি পতিগ্রীতি-পীতা 



পঞ্চম সর্গ। ১৪৫ 

'বুদায়িল পতি ; মুক্তাসম অশর্গবন্দু 

উদ্দিয়া অমনি পুনঃ মিলিল নহানে, 

নিশার নীহার যেন নলিনী-উদরে ; 

বিশ্বময় কৃষে স্মরি--বিরহ সংবরে। 

১? 



আন্ত তলর্ । 

০০০০ 

(১) 

একাকিনী বিষাদিনী সাগর প্রাসাদে 

 কাটাইছে কাল আজি রুক্সিণী স্তমুখী 

শ্লান-পত্বীলত। পতি-বিরহ-নিদাঘে ; 

অবদ্ধ চিকুর-রাশি উড়িছে সমীরে-_ 

অলক খসিয়! পড়ে চন্দ্রনিভাননে-_ 

অযত্মার্ডিত এবে-_অনিবিষ্টমন। 

শূঙ্গার যতনে-_-বিমল চরণদয় 
অরগ্রিত অলক্তক রাগে, কোকনদ 

নিহত-স্ুকান্তি যেন শিশির-আগমে | 

পতিবদ্ধ প্রাণ এবে সুদুর প্রদেশে 

বাতনীত ধ্বজ সম পতি-অনুগামী ; 

দিনারাত্রি সেবি যারে, তৃপ্তি-সুখ রুকা। 

না মানিত মনে, আজি রুক্লার বিহনে 

কত ক্লেশ স্হিছে সে ভোজন শয়নে । 



রি ৭ ডা 

৮ লস লিও শি ৩ লী ক. কি... লি লী পা রঙ লা্টিপা্ছি লীতপ সি 

(৯২1 

কৃষ্ণের পাদুকা মাজি ধরিছে হৃদয়ে, 

পতি-শিরস্্াণ ক জাধাণিছে সুখে, 

পতি-বেশ-ভূষ! যত্বে সাজাইছে কভু, _ 

'পতি-শয্যা সাজাইয়া রাখিছে যতনে, 

প্রক্ালিছে পুজা -স্থান অতি পুত ভাবে, 

চেলাজিন কুশ তুলি পাতিছে আবার, 

স্থবাস কুস্্রম তুলি, মনোহর স্চ্ছ 

বাধি রাখিছে কৃঞ্চের বিশ্রাম আগারে, 

প্রয়াসে রগড়ি পাত্রে ধরিছে অগ্ঠরু ; 

ধৃপ ধুনা গন্ধ ভ্বালি দীপিছে আগার, 
পতি-দেবতার মুক্তি নিত্য পৃজিবারে 
আয়োজন করে রুল্সা-পতিনট-পুজারি । 
কভু বা আসার-ধারা! ঝরি শ্রদ্ধাতরে, 
হৃদয়-নিহিত কৃষ্ণে অভিষেক করে। 

1৩) 

ভাবনা কুম্থম কভু পাতে পতি-পদে ; 

“আজি নাথ দূর পথে কণ্টক কন্কর 
কোমল চরণে তব বাজিছে দারুণ, 

বিষম লাগিছে ব্যথা কল্পার পরাণে, 



১৭৮ ভাঘ-মাধব। 

--ইচ্ছে দাসী বক্ষ-স্থল পাতে তব পথে, 

ধারে তুমি চলি যাও হাদিফুলস্তরে। 

দাসীর উরস এবে পাদুক1 ওপদে, 

কেমনে ধরিছ তায় চরম (ক) কঠিন ? 

' ভান্তরে ধরিমু তব সখ সিংহাসন, 

কোথায় বসিছ এবে মৃন্তিকা প্রস্তরে ? 

আবিবাহ উরুপরে রাখি তব শির 

হাহস্তে বাজিয়া রুঝা! স্বপ্তি-সেবা করে ; 

আজি সে কেমনে তুমি অশ্ম-উপধানে, 

শির রাখি যাবে নিদ্রা বিনা সঞ্চালনে ?'" 

(৪) 

সম্মুখে শরত সিন্ধু প্রশান্ত গম্ভীর, 

উপরে বিস্ত ত স্বচ্ছ স্বনীল আকাশ 

আবরণ খুলি যেন দিল দেখাইয়া 

বিরহ-ভাক্কর-ক্ষুঞ্ন পতির মুরতি 

ভীম কান্ত শক্রহের মিত্র-উপাদের 

যুগপণ্ দুঃখ-গ্রীতি জাগাইয়া মনে । 
শরীরের স্বখপুষ্ঠি স্মরাইল শালে, 
ভ্রগত মণ্ডল জ্যোতিঃ দেখিল ময়রে, 

টি 

স্পা পা পাপী পক 

(ক) চন্ম পাছুকা ৷ 



নযন-তারল্য রম্য চকিত তড়িতে। 

অলিন্দে বসিয়! বালী দেখিল চৌদিকে 

কৃষ্ণ ষেন বিরাজিছে স্থাবর জঙ্গমে 

রুকিণীর মনোব্যথ! বিনোদিন হেতু । 

প্রথম বিরহ বড় বিঁধিল প্রবল, 

পতির মঙ্গল ভাবি সহিল সকল । 

(৫) 

ক্ষণ পরে দেখি সুপ্ত স্তত বিনোদন 

নহে উঠাইয়া হৃদে আদরিল তারে ; 

আহা কি সুন্দর ছবি পিতৃ-প্রতিসুক্তি 

উচ্চাসিল জননীর উদর-আদর্শে । 

কৃষ্ণ-অনুরূপ শিশু কৃষ্গুণধর, 

নয়ন-অঞ্জন মোর হদয়-রগ্জন ; 

চির সুখী হও তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে : 
সর্ববকার্ষে হও পিতৃ-স্হায় প্রবল ; 

পিত! হতে হও ভুমি ৰহু 'ভাগ্যবান্ ; 

যছ্ুফুল-গুরুভার আশু ধরি শিরে 

বানপ্রস্থে রাখ স্থখে স্বজন সকলে-_ 

পিতামহ পিতামহী জনৰক জননী; 

শশি-শুভ্র স্ববিমল তব বশোভাতি 

সমভাবে প্রশংস্থৃক বন্ধু কি অরাতি। 



১৫৩ ভাবম্মাধব | 

(৬) 
উদ্দেলিয়! হৃদিসিন্ধু অশ্রজল'রাশি 
নেহমিশ্র তরঙ্গিল শিশু বক্ষঃস্থলে ; 
ভেনকালে আসি তথা সদানন্দময়ী 

দুহাতে চাপিল আখি রেবতী স্থন্দরা 

থাকিয়] পশ্চাতে £ বদন-চন্দ্রমা তার 

পরশিল কুক্সা-মুখচাদে মনোহর, 

যেন কিবা! টাদে চাদ চুমিছে আকাশে । 

উষ্ণ অশ্রু পরশিয়া চমকি সহসা 

' সংবরি অমনি সতা সহ-অনুভূতি 

নিজ, রুক্সিণীর গলদেশ বাঁধি নিজ 

ভূজে, মুছাইল আখি তার ; বিধুমুখে 

দিল চুন্বরাশি ; বিনোদিল উপহাস, 

“দারুণ বিরহে তক ব্যগিয়। প্রবাসে 

আসিলে রাখিবে কৃষ্ে বাধি ভূজপাশে। 

শোভে কি রুকসিণী আজি সি'খী-মধ্যমনি 

' কুষঃ বিন! শিরে ? 

মধুগন্ধ-হারা বাতাহতা কমলিনী 
মগ্লা এবে নীরে। 

কৃষ্ণ বিনা ঘরে, শুক সরোবরে 

আকুল যেমন মীন, 
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মানস বিরদ ধরিছে অলস 

তনু যেন চিত্তহীন ; 

কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণজনাম কহে শুনে জপে 

বহু অনুরাপে ; 

কৃষ্ণে করি ধ্যান লভে নিরবাণ, 

জাগাইলে তবে জাগে; 

কি জানি কি বাধি আনিছে সমাধি 

শুদ্ধ নাথ-চিন্তা-নীরে, 

কোথায় বা ছিল অজ্ভাতে দংশিল 

কৃষ্ণভোগী রুক্সিণীরে ঃ 

এসো এসে। ধরি, উঠা বস। করি 

নাহি দিব হ'তে স্থির, 
য'দিন ভূজঙ্গ চুমি ক্ষত অঙ্গ 

বিষ না করে বাহির ! 

(৭ ) 

ঈষৎ হাসিল রুল্সা_ওষ্ঠাধর-প্রান্তে 
মিলাইল অলক্ষিতে হাসি-লজ্জ|-রেখা-_ 

উদগীরি জলদ কোণে মিলাইল যেন 

চপলার ক্ষীণপ্রভা ;__প্রভঞ্জন-অস্তে 
লভিল প্রকৃতি পুনঃ আপন প্রশান্তি, 

বিক্ষোভণ ছাড়ি পুনঃ ঘুমাইল সিন্ধু 
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আপন হৃদয়ে । আদরিয়া রেবতীরে' 
বসাইল পাশে, তৃষি 'মধুর সম্ভাষে, 
হাসি স্থধাইল। সতী--“আজি অসময়ে 
কি হেতু উদ্িল শশী দাসীর আগারে,__ 
--আধারে আছিনু বসি কালশশী বিনা-_- 

আইলা কি লক্গমী মোর ভাগ্য প্রসাদনে &” 

কহিল রেবতী--“বিলাইবে কুষ্তণধন 

শুনি দ্বারে উপস্থিত প্রার্থী অগণন |” 

(৮) 
' অমনি পশিল আসি যছকুল বধূ 

রুঝ্সিণীর ষাতৃগণ ; কতক্ষণ পরে 

আইল! দেবকী মাতা ৰধূ দরশনে ; 

সসংভ্রমে উঠি রুল্সা প্রণমিল পদে, 

পদ্দরজঃ শ্ফিরোভালে ধরিল উরসে । 

সমাদরে বসাইল স্খশুদ্ধাসনে ; 

ক্রোড়ে বসাইয়া মাত? লক্ষ চন্য দিল 

রুক্মার বনে, আদরে স্বাণিল শির । 
জ্ানন্দ-অশ্রদ্র জলে ভাসাইল বধূ, 
ভাসিল আঞঙনি। যতনে আনিয়া স্ততে 

রুক্লিণী স্তৃন্দরী দিল শ্রশ্বীকোলে তুলি । 

চিরছুঃখ-অন্ধকারে অভ্যস্ত! জননী 



"ষ্ঠ সর্গ। 
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নগু-স্পর্শমনি ধরি জনক 
উষায় পুর্বব্াশা যেন ত্যজি অন্ধকার । 

(৯) 
কহে মাত] “ছিনু দুঃখে অন্ধ কারাগারে 

সপ্তশিশু-নাশশোকে মুমুষুরি প্রায়, 
_-না'মরিনু প্রাক্তনের ছুঃখভোগহেতু-- 

কৃষ্ণাকাশে কুঝ্ম1-শশী দেখিবার তরে--- 

ধরিনু অষ্টম গর্তে জগতের জ্যোতিঃ 

-প্রলয়পয়োধি-জলে বেদত্রয়ে মীন 

ধরিল যেমন-_পুর্ষ-উন্তম কৃষ্ছে ; 

বহু কষ্টে বাচাইন্দু তারে, সমর্পিয়া 

পুণ্যযশ। যশোদার করে, দিয় সত 

স্বতা-বিনিময়ে ; হইল কি মহাপাপ-_ 
নাশিল নির্দয় কংস মম স্থতা জানি-_ 

আমি না জানিনু কিছু; আছিনু অজ্ঞান 

অশেষ যাতনা সহি; তাই বুঝি বিধি 

ছুঃখশেষে দিল মোরে কুঞ্ হেন নিধি । 

(১০) 
সাজাইতে নীলমণি নিম্ল কাঞ্চনে 

বাঙ্ছিসু অন্তরে-_শুনিল কামন] বিধি, 
তোমা হেন তাই মোরে দিল পুত্রবধূ 
বাঞ্ছিলাম সীতা আদর্শ রমণী জানি, 

১৫৩ 



১৫৭ ভাব মাধৰ।' 

পাইলাম ততোধিক-ধন্য ভাগ্য মোর-_- 

মানবী যাচিতে বিধি*_দিল মোরে (দবী ; 

ধাতুময়া মৃক্তি সীতা রাম-সিম্ধুজলে 
ডুবিয়াও না গলিল তায়, আত্মসত্তা 

রাখিল অটুট-_রাম-রত্বাকরমগ্ন 

রতন-উদ্ধারি-করে সীতামুত্তি বাজে ; 

পতি-ইচ্ছা-ইচ্ছাময়ী, পতিশ্রীতি-প্রীতা 

নহে সর্বক্ষণ সতী,__ইচ্ছা-বলবতী 

আহ্মনাশে ইচ্ছাপাপে নাশিতে না পারি 

. ছুঃখময়ী রামলীলা ঘটাইল নারী । 

(১১) 

চিনির পুতলী দেবা রুল্সিণী আমার 

বায়নীত কুষ্ণনাম-স্তধারূসে গলি 

আপনি মিশিল আসি কৃষ্ণপারাবারে-_ 

পিব্রালয় ত্যজি গঙ্গা সাগরবাহিনী ; 

লবণাক্ত করে নদী সাগরের জল 

ধরণী নিহিত ক্ষার ধরিয়া স্বভাবে, 

নিগুণা রুক্সিণী মম-_বাস্পঘন বারি-_ 

পুষ্ট করে কুষ্ণসিন্ধু ভাব তাজিয়া, 

রুলাময় নহে কষ, কুষ্ণময়ী রুলস 

পতি-প্রতিমুর্তিআগে দিল আম্মবলি ; 



ষষ্ঠ সর্প । ১৫৫ 

নির্বাণ-কারণ মোর প্ররুতি স্থন্দরী 
অন্তর্মুথী প্রবেশিল পুরুষ-অস্তরে 
“আমি মম” বাহিরের লীলা পরিহরি, ' 

আপনে অভাব করি প্রগটিল হরি। 
( ১২) 

সকলে কলঙ্ক দেখি ; রুক্সিণী আমার 

অকলঙ্ক পুর্ণিমার চাদ ;__না দেখিন্ু 
রুক্নে তব সমা__জগতে অতুল তুমি; 

এত যে যতন করি রাখিনু হৃদয়ে 

পতিদন্ড নারীধন-_বার্ধক্য-সম্বল-_ 
কৃষ্ণ নীলমণি মম--সে কেবল তোম। 
তরে, দিনু আজি হৃদয়-সিন্ধুক ভাঙ্গি 

' স্থুচারু সীমন্তে তব-_যেমন সিন্দ,র__ 

ধর শিরে পতিপ্রাণ! চির এয়ো৷ হয়ে ; 

সর্বস্ব রতন মম দিন তব করে-_ 

ফণিনী মাণিক যেন দেব তরুমুলে-_ 

অর্পে মরিবার আগে-_তেমতি অর্পন 
আমি-_রাখিও যতনে, করিয়া ধারণ, 

সরতনা অস্তে মোরে দিও দরশন। 

(১৩) 
এতক্ষণ বসি রুঝস। শ্বশ্রাপদমূলে 

পদ-নখরাজি তার মাজিল অঞ্চলে, 
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ভাবমাধব । 
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নিজ পরিবাদ শুনি অধোমুখী লাজে ; 

বা 

নন্দনের কথ! তুলি আনন্দ-বদ্ধিনী 
আকর্ধিল শ্বশ্ীচিত্ত বিষয়-অন্তরে । 

কুষ্ণ সম দেখি শিশু শ্বশ্নী ঠাকুরাণী 
ভাসিল আনন্দে, চুমিয়া বদনে কত 

করিল আদর। ছুঃখ-হর্ষে কহে মাতা 
“কে জানিত ভাগ্যে মোর আছে এত স্থখ-_ 

নপ্ত মুখ-দরশন-__ন্বর্গম্থখাধিক__ 
এই ছিন্ু কারাগারে জনম ছুঃখিনী, 

স্থখের সাগরে এই ভাসিনু আবার-_- 

এই হাসি এই কাঁদি করমের ফলে; 

“আমি”-_নাশে কন্মনাশ শুনি রুকা। বালে 

(১৪) | 
“কহ মাতঃ কহ শুনি, আখিতারা মম 

রুল্সে তুমি, ভাষা তব অন্ৃত-স্যন্দিনী 

ধশ্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সম-প্রদায়িনী 

যছ্রুকুল"্সংবদ্ধিনী সরস্মতী তুমি__ 

শুনিবারে ইচ্ছা মম বিষু-কথাম্বত-_ 
কেমনে ধরিল বিষু অনন্ত আকার 

বনু মু্ি দেখি তার বহু অবতহার-_ 

কেমনে ক্গরিল রূপে অরূপ অক্ষর. 



ষ্ঠ রি ১৫৭ 
সি পিসি ভিসি সস পাস তো তাস পদ্ছি পলি তিস্টি লা তা 

কৃষ- ৪-উপদেশ হতে তব মুখে গল্প 

শুনি ভাল।” সবিনয়ে কহিল রুক্সিণী 

“যাহ কিছু কহি আমি, কহি কু কথা__ 

তব স্থৃতমুখে সদ জ্ঞানাম্বৃত লভি। 

অনন্ত জানের কৃষ্ণ উত্স অনিবার, 

সুত্র সম ক্ষীণ ধারা বহি আমি তার। 

(১৫) 
স্বশ্বাসে শুষিয়। চিত্র বিশ্ব চরাচর 

আপন শরীরে স্থখে আপনার মনে 

আপনি আছিল বিষুত আপনার ধ্যানে ; 

এ সব না ছিল কিছু স্কুল সু্সন রূপ-_ 

চিন্তামণি শুদ্ধ বিষুঃ আপনে প্রসারি-__ 

ছিল অবকাশ শুন্য-_-অধৃত আধার-_ 

চিন্তাতীত-_মনোবাক্ পরাহত দূরে । 

কে জানে কেমন স্থিতি-_-ছিল কতকাল, 
__দেশ কাল সেথা কিছু না হয় প্রয়োগ-_ 

ইন্দ্িয়ের অবিষয়__ভাব অগ্পোচর । 

যে জানে সে বলিতে না পারে যেন মূুক। 

অগ্নানি ধরম 'এই বীজে বট ধরি__ 

নিজ সনাতন ভাবে বিষু আত্ম-জনি 

“বহু হব” ইচ্ছ। গ্লানি করিল। আপনি । 

৫ অ্ী্দিলী  লা্টিশাি 



এটিএন | 

( ১৬ ) 

অমনি একাংশ (ক) তার ইচ্ছ1-অপস্যত 

জস্তিল অব্যক্ত কিছু-__প্রকৃতি__আকাশ (খ), 

অনিচ্ছার ইচ্ছা তায় বস্তিল প্রবল-_ 

উদ্ধী, অধঃ, ইতস্ততঃ প্রসারিল গতি 

সব, তম, রজঃ, নামে জগতে বিখ্যাত, 

পি, শ্রেক্ষাঃ বাত যেন মানব শরীরে । 

আন্মা, চৈতন্য, প্রাণ, শক্তি, ইচ্ছা যে নাষে 

, বা কহ-_নাশ্রয় সহ-আধার আধেয় 

যুগপত__ একাধারে মচ্যুতের চ্যুতি__ 

ধরি এক অংশ ভার, জরায়ু-ভিতরে 

যেন উন্ব ভ্রণ যুগপৎ প্রকাশিল-_ | 

গতি-অণু, অগ্নান্ধন, বর্ণ-বিসর্গের 
সমান-জননী-_খ্যাতা প্রকৃতি সমায়া 

অবতীণ1 পুরুষের ইচ্ছামায়া ছারা । 

ই চিপ) 

গতিগুণে ঘনীভ ভুত প্রকাশিল নভ 

ঘটিল আবর্ভ তায় বহু কেন্দ্র ধরি ; 
শী সপ আজ 

কে) তা ব। ঈশ্বর ( ভিন রর রর ঈশোপনিষদ্ 0 দেখুন )। 

খে) কাল এবং ব্যাপ্তি একীভূত । 
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৫ স্পা লা পস্পি ছি লী 

অন্মস্ত হইল ব্যক্তু ; রহ কেন্দ্র ক্রমে 

কেন্দ্রীভূত একে, গঠিল প্রকাণ্ড দেহ-ন 
গতি-অভিভবে ভাঙ্গি তাহা বহু পিগু 
ধরে, সুষ্্য গ্রহ উপগ্রহ কত শত ; 

অভিভব-সাম্যে ক্রমে পিগু দলে দলে 

বাধিয়া মণ্ডল, পরম্পরে ধরি বলে 

ভ্রমে অবিরল, প্রবলে করিয়া কেন্দ্র-_ 

ভাসিল ক্রমশঃ বহু সুরয-মগুডল ; 
তা সবার মাঝে পিগু সুর্ধ্যে কেন্দ্র করি » 
আবন্তিল পুর্থী__ইচ্ছাতেজোভ্বালে ছিল 

অনল তরল আগে-কত অংশ তার 

উডিল চৌদিকে সুন্ষন বাম্পের আকারে। 
(১৮) 

তেজোনাশে জল রূপে বধিল ধরায় 
পুনঃ ; জল বিমপ্ডিত হইল ধরণী; 

কল্লারাস্তে সিন্ধুজলে ডুবিল* মেদিনী ; 

সক্ষম উন্ত স্থল রূপে নামিল চরম ; 

উন্বগত বিষুর-ইচ্ছা জগত-চৈতম্য-_ 
কেন্দ্রীভূত জীবকুলে ভাবী অহঙ্কর্তা-_ 

নামিল তেমতি স্থুলে_ উল্ব-অনুগামী 7 

চৈতন্য হইল বুদ্ধি নীচে অবতরি 



১৬০৩ ভা-মাধৰ। | 
শা সসিপরস্টি লাস্ট পাস পোস্ট পি লাস্ট পাটি ৭ চু সস রকি পল পরা 

বৃদ্ধি অহঙ্কার ; , মনঃ সহ হ জ্কানেক্তিয় 

পরা তার: রহিল চৈতন্ে 

গুপ্ত প্রকাশ অভাবে ; ইন্দ্রিয-সোদর 

উদ্দিয়। তন্মাত্রা পঞ্চ রহিল বিলীন,-_- 

ভূত পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় সহ উল্লাধারে 

যত দিন চৈতন্য না ভিন্ন দেহ ধরে। 

(১৯) 
স্তম্তিল ইচ্ছার বেগ এত দূরে আসি, 
ইচ্ছীর উদ্দেশে পুন? ফিরিল আপনি, 

প্রক্ষিপ্ত গোলক যেন ক্ষিগু যেথা হতে। 

তন্য ফিরিছে এবে চৈতম্য-আধারে 

নানা দেহ কেন্দ্র ধরি-_ক্রম বিবর্ধনে 

দ্রুত বেগে কাল ত্োত সহ; লীলাভূমি 
ধরা পূর্ণ করি কালে জীব-বিবর্ভন 
আপনি পশিবে শেষে অনস্ত আধারে ; 

আবু্তি-নিনুত্তি যার হবে, সে যাইবে 

বিঞুতর অপর অংশে- নিত্যস্থখধামে ; 

অমুক্ত যে রবে নিজ করমের ফলে 

আবঞ্তিবে বারংবার, কল্প-অস্তে শেষে 

পৃথা সহ পুরুষের একাংশে পশিয়া 
কল্লারস্তে ধরা সহ-_-আসিবে ফিরিয়া । 



উত্লাবৃত উদ্দগামী চৈতন্য এখন 

উন্থ ভেদি আরোহণে হইল প্ররাসী ঃ 
জল মাঝে জনমিল শৈবালের সহ 

প্রথম জীবাণুচয়-_একছিত্র দেহ-_ 

বনুছিদ্র দেহ পরে_ কালক্রমে মীন-_ 

বন্তিবর্ত-অস্থি-দেহ ( ক), _মেরুদ গুমাঝে 

সুযুন্না, পিঙ্গল!, ইড়!, বেদত্রয়রূপে 

সায় বেদ মূল ধরি অতি সুক্মন ভাবে ;-_- 

ধরিল চৈতণ্য-বেদ মীন দেহে হরি; * 
নানাবিধ জলচর ঝসা-বংশভূষা 

উদ্দিল সাগরে পরম উৎকর্ষ লতি-_ 

তিমির মকর; কিছু কাল মীনরাজ্য 
বিরাজিল ভবে ; হরি স্ববোধবিহারী 

কৌতুকে করিল খেলা মীনদেহধারী । 

(২১) 
মাঝে মাঝে ধরাদেহে লঙ্ক,চিল অপু 

আকর্ষিয়া অণুরাশি অন্য স্থান হতে 
কেন্দ্রীকৃত বলে ; উপজিল ছেদ তায় ;_. 

উদগারিল অন্ত্রধৃত অনল তরল 

(ক) ৮০৮101869, 

৯১ 



ভাবুমাধব | 

বহুবিধ ধাতুদ্রব সহ , প্রসারণ 

সক্কোচন ঘটা ইল বু, প্রতিকূল 

গুণ-অভিভবে ;__উদ্দিল পর্ববত কোথা, 

কোথা বা গহবর গাট়-_মানব-শরীরে 

বসন্ত বামোহে যথা মস্ণতা নাশে__ 

গহবরে পশিল জল ; সিন্ধু দিল স্ল-__ 

ভবিষ্যৎ ভূচরের ভাবী বাসভূমি | 
জনমিল পুষ্টদেহ গুলা তরু লতা 

যোগাইতে যেন ভাবী আহার আশ্রয় 

প্রসবের আগে স্তনে ষথা ক্ষীরোদয়। 

(২২) 

গঠিল প্রকুতি ক্রমে সরীস্থপকুলে 
জলস্থলচারী-_চরম উৎকর্ষধারী 

মত্স্ত বংশ হতে ; কুল্টীর-গোধিকা-কুর্দে 

পুরিল ধরণী-_ নানাবিধ নানা দেহ ;-_ 

কেহ বা বগল ক্গদ কটাহ আাকার, 

বুহগু ভাসিল কেহ ভাম পোতোপম ; 

কেহ দীর্ঘ দেহ-_হস্তের প্রমাণ হতে 

যোজন নিস্ত, ত দার্থ__চতুষ্পদ-_তারে 

থাকি তুঙ্গ-ভরু-পত্র উখাড়ে জিহবায় 

বাড়াইয়া গলদেশ জিরাফ সদৃশ ; 



ষষ্ঠ সূর্গ। ৮ 

কেহ স্কুল দীর্ঘ সর্দোপম কুণগুলিয়া 

দেহ-__মধ্যে রাখি শশরঃ, তাপে রবিকরে ; 

জলে স্তলে সরীস্থপ উড ডীন আকাশে' 
কূণ্রে অবতীর্ণ হরি খেলিল উল্লাসে। 

( ২৩) 
শুকর সদৃশ জীব নিবভিল পরে 

ক্রমশঃ উতকর্মধারী বুক্ধাবংশ হতে ) 

নানালিধ চতুষ্পাদে চাইল মেদিনা ; 

কেহ নখী, কেহ শৃঙ্গী, কেহ দন্ত, কে 

ভিংঅ, আমমাংস খায়, কেহ বা উদ্চিজ্ভ,* 

গভে ধরি প্রসবিয়। স্তন্তে পালে শিশু! 

কেহ ক্ষুদ্র মুষিকের সম, নগোপম 

প্রকাঞ্চ দ্বিরদ কেহ--ভাস্থি এবে যার 

সমেরু কুমেক দেশে মিলিছে খনানে 1 

পর্বতে সাগরে বুক্ষে চভস্পাদ কুল 

যুঝিল স্বদলে কিংলা সরাস্থপ সহ 

জীবন-সংগ্রামে ছুখ-উহুক্ষর তরে। 

নিতা নিরগ্তন হরি আপনা-বিভারী 
বরান্ন বিগ্রহ ধরি ছিল কামচারী । 

| ২৯) 
ক্রমশঃ সম্পদ চতুষ্পদ কুলে 

পরিবন্তি কালে, লভে হস্তে পরিণতি, 



ভার-মাধব। 

টিউন ছুই হস্ত ছুই পদ ধরে__, 

তিষ্যক্ শরীর যি হইল উদ্নত_: 

মস্তক উঠিল উদ্ধে ; খেলিল মস্তিক্ষ; 

উদ্ধগামী সন্বগুণ স্ফুরিল আভাসে ; 

নিজ জনে বাঁধি দল নিবসতি করে ; 

আদরে করিয়া কোলে যত্তে পালে শিশু ; 

পরস্পর পরম্পরে অনুভূতি করে ; 

মনোবৃত্তি স্ফুরে কত মানুষ সদৃশ ; 

দ্রশনে ভ্রম হয় পশু কিংবা! নর 

পশ্-নর-মধ্যবস্তী বিখ্যাত বানর ; 
নৃসিংহ-মানুষ-পশু-দেহে টি? 

কৌতুকে ধরণীতলে বিহরিল হরি । 

(২৫) 
নৃসিংহ ক্রমশঃ কালে নরে পরিণত 
এখনো অপুর্ণ বহু মানুষে বামন ; 

আপনি বামন দেহ ধরিল কেশব । 

অচ্যুত চৈতন্য নিজে ইচ্ছারূপে ঢ্যুতি 
- হইল প্রকৃতি মূল! ত্রিগুণ-ধরমী-_ 

আধ্বর মাধেয় দুই ধরি একাধারে-- 

শিশু ধরি উল্ব যেন জরায়ু ভিতরে । 

প্রকৃতির পরিণতি বুদ্ধি স্থমহতী-_- 



ষ্ঠ স্চঁ। ১৬৫ 
৯ পাশ লা পা তস্প শা এপ পা এলিলাসিলা সাত বি পাছত ০ এ খলাসিপাসি্ীসপি সিল পি লাশ 

বৃদ্ধি হ হতে হকার্স পরম 

ইন্দিয়ের গণ উদে অহঙ্কার হতে__- , 

স্ভানেক্দ্িয় সহ পঞ্চ তন্মাত্র! উদ্দিল-_- 

বূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব ভোগ্য জপে-- 

পঞ্চভূত জাগে ক্রমে মাতআ-ঘনাকার, 

ভোক্তা! রূপে উদে ক্রমে নর-অবতার। 

(২৬) 

প্রকাশিল মীনকুন্মে বুদ্ধি-অহঙ্কার 

আভাসে-__বরাহ নৃসিংহে মনঃ-ইন্দিয় 
লভিল বিশেষ স্ফুর্তি--মানবে সকল 
স্ফুরিয়া ধাইছে বেগে উদ্কষের পথে । 

বামন ক্রমশঃ পূর্ণ হইল মানব 3 
উগুকর্ম সাধিতে নর নান! কাধ্য করে 3--- 

জীবন সংগ্রামে কৃষি বলাধান হেতু-- 

বল লতি হয় রাজী, উচ্ছঙ্খলে শাসি 

করে কর্তব্যের পথ, উওকর্ষিতে বিষুঃ 
দুই রামরূপ ধরি--পশুবল নার্শ 

একে--অন্যে ধরি রাজ্য স্থাপিল কর্তব্য । 

শিল্প-জ্ঞকান-ধরমের সময় আইল 

এবে,-_-আদর্শের শীত হবে অবতার 

এ ব্রিষম সন্ষিস্থলে করিতে উদ্ধার । 



কাজ 

ভাক-মাধৰ | 

(২9) 

উ্কম মানুষ এবে লভিবে চরম-_ 

আরোহিবে উন্নতির উচ্চতম শিরে-__ 

জন্ম-জরা-ব্যাধিময় বিষুটর একাংশ 

উতরিয়া স্বখে তার পশিবে অন্যাংশে-- 

চিরশান্তি-স্থথপুর্ণ নিবৃন্তির ধামে ;- 
যথা বাহিরিল তথা পশিবে কারণে 

বাস্পন'ত জলকণা অথব৷ বুদ্দ,দ্ 

গলিয়া প্রবেশে যথা জলধি মাঝারে । 

উদিবে আদর্শ আশু-_অদ্বিতীয় সর্নন 

কালে সবলদেশে সমভাবে বিশ্বঞ্ুরু-_- 

উদ্ধারিবে সর্ননজনে সম কৃপা করি 

কন্ম-উপাদেশ দিয়।_-পাপা প্ণাবান 

হবে আন্ববান্__অন্মবে লভিবে নির্বাণ 

কম্ম যে করিবে নিত্য ভক্তি-শ্রদ্ধাবান্। 

( ২৮ ) 

অবিশ্বাসী অবশিষ্ট থাকিবে অকন্ী 

বুজ্ঞান এক আনি ভাবিতে অক্ষম-_ 

আন্রীয়ে অপর জানি ছাড়িয়া হেলায় 

হৃদিস্হিতে দুরস্থিত ভাবি যাবে দুরে, 



ষ্ঠ রগ । ১৬৭ 
পাস্তা সী এ সত 

নাভিগঙ্গ ন! জানিগ। মুগ যথা এ 

গন্গ-অন্গে্ষণে। দাস ভাবে নারীভাবে 
ভাবিয়। বাহিরে সদা- ইন্দ্রিযদাসত্ব 

ঈশ্বরবিরভ কভু নাহি নিঃশেষিবে_- 
বাড়িবে সেবায় আরো-_অনল ইন্ধনে 

কিংব। ঘ্ুতনিষেচনে-_আরুভ্তি-যাতন' 

সভিবে প্রবল-__উিয়া পড়িবে পুনঃ-- 
অনন্য তরঙ্গাবলি কালের সাগরে। 

বভুস্থানে শ্রদ্ধাহীন ইন্ড্রিয়ের দাস, 

মলকুপে কাটসম অপেক্ষিবে নাশ । 

(২৯) 

প্রার্থনার আগে দুঃখ তাহাদের জানি 
_-অন্ভ্ানা আবোপে তায় হিংসা প্রতিশোধ? 

কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবতরি বিষুই জীবহিতে 

উপায় করিবে বহু আনিবারে পথে । 

মহাজন জনমিবে দেশে দ্রেশে বহু; 

_চীনে_ ইউরোপে-হবে খ্যাত দুজনে 3 

ত1 সবার মাঝে হবে সর্ববশিরোমণি 

-_-পর্ববতের মাঝে যেন উচ্চ হিমালয়-_- 

পশুবধবিধি-বিদ্ধ-অহিংসা পরম-_ 

গুদ্ধোদন-মায়াদেবী সত সর্ববহূঃখে 



১৬৮ ভাব-মাধব। 

দুঃখী অতি দয়ার সাগর-_ রাজপুত্র ;-- 
্ রর 

প্রব্রজিবে পত্রী পুত্র রাজ্যন্থথ ছাড়ি ; 
জন্ম-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-ছুঃখ-দোষ-ত্রাণ 
কম্ম-উপদেশে পুনঃ দিবে নিরবাণ। 

( ৩০ ) 
£খ দয়া-ছুর্বলিত-_রুধিতে না পারি 

দুর প্রবাহিত যুবা ধরম-সাগরে 
বিক্ষুভিত-প্রাণ চিত্তবেগ প্রভঞ্নে 

পরা ব্রাঙ্গী নিষ্ঠা নাহি ঘোষিবে সম্যক্ ) 
ভব ছুঃখ নিঃআ্রাবিত অশ্রুবদ্ধ-আখি 

করতলে পাইয়াও ধর্ম্ম-কল্লতরু 

ছুঃখছুষ্ট ধৃতিগুণে দেখিবে কেবল 

শির? তার উদ্ধে চাহি-_ন। দেখিবে মূল-_- 

কালহিতে প্রশংসিবে অকন্ম্ন বুল ;-- 

না চাহিবে যোগী ভোগী- র্লাধকে বিবাহ, 

কামিনী-কাঞ্চন-সেবা ছুষিবে সাষকে, 

ঘোঁষিবে “ন ইতি” নীতি “স ইতি” ছাড়িয়া, 

রসমুখ বলে হবে বিষয়-বিমুখ 

স্বস্থথ সাধন এবে হবে বহুছুঃখ | 

| ( ৩১) 
বুদ্ধ-অবতারে বিষণ করুণ। প্রচারি 
পতিত পাষণ্ড নর উদ্ধারিবে বনু ; 



ষষ্ঠ সর্ম। | ১৬৯ 
শশী ০ পি শস্সি পা সা 

পাপ্ুতমঃ নাশি পুনঃ ধর্মের ানিরতদি 

উজলিৰে কিছু কাল জগত-সংসার। 

জন্মগত জাতি নাশি গুণ কন্মগত 

করিবে আবার ; বৃত্তি-সাম্যে ভূমগুল 

বিরাজিবে শাস্তি স্থথে ; অবিলম্বে কিন্তু 

সাধন-উপায়-দোষে সাধ্যে হারাইয়া 

অন্তঃসার শূন্য শুদ্ধ থাকিবে আকারে 

বুদ্ধ-বিনিন্মিত ধর্্ম- প্রাসাদ স্থন্দর | 

মিলাইবে ধন্মজ্যোতিঃ ধাধিয়! নয়ন 

_- _ক্ষণপ্রভা যথা ভাসে দেখাইয়া ধরা, 

চকিতে মিলায় পুনঃ জলধর জালে 

বাড়াইয়। তম£ ঘোর অমানিশাকালে ! 

(৩২) 

ভিত্তি-দোষে ধর্ম্ম-স্তম্ত টলি শিরোভারে 

পড়িবে স্দুরে বেগে তলদেশ ছাড়ি 

চর্ণীকৃত-_চিহ্নুমাত্র না থাকিবে তলে। 

আধাতে ঘুরিবে শিরঃ বহু আক্বোহীর-_ 

বুদ্ধি-হারা হবে সবে,-করিবে কোন্দল 

মহায়ন হীনায়ন ছুই মহাদলে ৪ 

দেশকাল-__পাত্রভেদে বুঝিবে বিভিন্ন-__ 

মুলধন্ম লুগ্তপ্রায় হবে- সার কিন্তু 



১৭০ ভাব-মাধব। 

সনাতন, যোগীহৃদে থাকিবে বিরল । 
বাহিরে বাধিবে বাদ,_শ্রমণ ত্রাণ 
সৌর-শাক্ত-গাণপত্য-বৌদ্ধ-পাশুপত-_ 
বিবাদিবে মিলিবে বা কভু উদ্ধারিতে__ 

বিরুদ্ধ-সমাজ-ল্বার্থ খন যেমন 

অমুত গরল মিশ্র যথা প্রয়োজন । 

( ৩৩) 

ভিনভাবী নান] ধম্মী বহু জাতি দল-_ 

পল্ললে শৈবাল যথা স্বচ্ছ তাবিনাশী 

ন্গার্থ-সম্পাদনে মিলি__জনমিবে শ্লেচ্ছ_ 

ধরম-সঙ্কর-_ হেয় ধন্মপাত হেতু 

ভয়ঙ্কর নীচগামী--কন্মজ্ভানদেষী | 

উত্কষের উদ্ধগতি রুধিবে সবলে ) 

আন্বাধশ্ম হ্যজি পরধন্ধ আদরিবে ; 

মজ্জান তিমিরে পূর্ণ ডুবিবে ধরণী ; 

দেহ-আভিমানা যদ জীব তদা কলি-_ 

দেহকলি নাশি হরি কল্ষি-অবতারে 

আপন চৈতন্যবেদ ধরিয়। আপানে 

প্রলয়পয়োধি জলে পঞ্চভতে ড্রাবি 

স্ঠষিবে উদরে ; অরূপ শরারে ধরি 

বিশ্বদেহ, ধ্যানমগ্ন থাকিবেন হরি । 



অবশ প্রকৃতি এবে কারণ হৃদয়ে 

ঘুমাইনে, কম্ম করি দিনে শ্রান্ত জীব 

যথ! নিদ্রা যায় স্থখে নিশার আগমে ১ 

বিষু-নিশা-সপগমে জাগিবে আবার 

জাগে নর যথা পুনঃ বিভাবরা-শেষে | 

আরন্তিবে স্গ্রিকার্্য- নিজ কর্ম করে 

নর যণা দিবাভাগে ; এই সে আবৃন্তি 
চলিছে অনন্ত কাল-সমভাবে সর্নন | 

ভূতে : কেবল এড়ায় তারা, কন্মনবূলে 

যারা পশে বিষুর-অরূপ-অপর-অংশে | 

কহিন্ু সংক্ষেপে দেবি বিষু-তবতার 

অনুভব করি যণা শুদ্ধ-নিজবোধে । 

নানা ভাবে নানা জন কহিল বিস্তর-_ 

সকলি বিষুণর কথ৷ সকলি স্থন্দর। 

( ৩৫) 

কহিল দেবকী “বসে শুনিলাম স্থখে 

বিষুঃ-অবতার-_-সকল বিজ্ঞানসা'র 

ধরম-বিজ্ঞান গুরু--আগম নিগম--- 

--আবির্ভব তিরোভাব--জনম মরণ-_ 



তব মুখে অচ্যুত্ের রিবৃতি সুন্দর 7, 
পা চে পাস পাস ০৯ ৪:8২ 2 টিকার ঁ 

লভিন্স পরম জ্গান_ _মনীধিভূষণ-_ 

যতি-জন-চিন্তামণি__চেতিল হৃদয় 

অতীন্দ্রিয় ভাবাম্বতে ; তৃপ্তি না মানিল 

কিন্তু চিন্ত মোর-_ চাহে শুনিবারে 

উদয় প্রলয় কথ। পুনঃ স্থবিশদ ভাবে । 

যোগিগণ সাধনায় উপলব্ধি করে 

যাহা-_শুনাইলে আজি কথাচ্ছলে তুমি । 

উদয়-প্রালয়-কথা মানসমোহিনী 

কহ কুক্পসে কহ শুনি অম্বতভাষিণী । 

( ৩৬) 

কহিল রুক্সিণী “কিছু না আছিল আগে, 

আছিল কেবল বিষণ একা ধ্যানমগ্া-_ 
অনিচ্ছার ইচ্ছা! কালে হইল আপনি 
বিরাজিতে বহু রূপে--অমনি প্রকৃতি 

জাগিল একাংশে তার__আধার আধেয়-_ 

জড়িত-চৈতন্যজড় ধরিয়া হৃদয়ে__ 
প্রাণ প্রাণাশয় ঘথখ! জননী-জঠবে 

জাগে ধুগপশু। চৈতন্যে উদিল গতি 

উদ্ধী অধ2 তিরযক্-__সন্ত-তমঃ-রজ$-_ 

পরস্পর-নভিভবে কেন্দ্রীকৃত বলে 



ষ্ঠ সর্গ। ১৭৩ 

আনিল সে সুন্ষন স্থুর্ল স্থিতি নানা ভাবে । 

অধাক্ত হইুল ব্যক্জ, শ্রকৃতি-সাগরে 

ভাসিল বুদ্ধ'দ যেন বিচিত্র বহুল 

অরূপ সরূপ ক্রমে হইল বিপুল। 

( ৩৭) 
আকাশে হইল ব্যোম-_ব্যোমে হয় বায়ু, 

বায়ু তেজে পরিণত-_-তেজঃ-পরিণতি 

জল-_-জলে পুণ্থু স্থুলা প্রকাশিল ক্রমে, 
চৈতন্তযের উপযোগী যোগাইতে দেহ। 
কল্প-ক্ষয়ে পুনঃ পৃর্থী গলিবে তরল 
বিষু-দেহে পশিবার আগে, প্রবেশিবে 

মৃত্তিক। সলিলে তবে নিজ ভাব ত্যজি ; 
সলিল অনলে পুনঃ ; অনল সমীরে ; 

সমীরণ ব্যোমে ; ব্যোম প্রকৃতি-শরীরে 
আকাশ-সদৃশ-রূপী-_যাহাতে সকল 
প্রকাশি স্বচ্ছন্দে ভাসে, দেখাইয়] চিত্র 
ভোজবাজি সম-_রমি ঞ্ষণ-_গুগু হয় 

পুনঃ চিত্রগুপ্ত তাই,__গপ্ত থাকে মনে 
ভূত-চিত্র যথা, পুনঃ প্রকাশে স্মরণে । 

(৩৮) * 
চৈতন্য স্বয়স্তু উদি বিষু-ইচ্ছ1-বলে 
জাগাইয়। প্রকৃতিরে নিজে--লীলারত 



তারি সহবাসে-_ক্রমে প্রকৃতি-চৈতন্য 

ভাব-মাধব। 

নামি নীচে বুদ্ধিরূপ ধরে-__বুদ্ধি নামে 

অহঙ্কীরে_ আমি মম জ্ঞান, সহ তার, 

তামনি উদ্দিয়। আশু, লইবারে কিছু 

হইল প্রয়াসী-_-কল্টার ইচ্ছায় শীঘ্র 

উদ্দিল করণ-মনঃ সহ ইন্দ্রিয়ের 

গণ জাঁগিল অমনি-_চক্ষু কর্ণ নাসা 

জিহবা ত্বক আদি চায় ভূঙ্গিবারে ভোগ, 

অমনি তন্মাত্রা তায়, রূপ রস গন্ধ 

স্পর্শ শব্দ আদি ভোগা, পঞ্চ মহাভূত-_ 

বায়ু ব্ছি জল ক্ষিতি নভঃস্থলে__রাখি 

পাত্রপুর্ণ অন্ন সম ধরিল সম্মুখে । 
( ৩৯ ) 

ভূখি-জীব জনমিয়া বসিল আহারে, 

যত খায় তত বাড়ে ক্ষুধা, তৃপ্তি নাতি 

মানে; ক্রমে কাম-ভোগ ভবরোগ আনে : 

এড়াইত্েে রোগ জীব গুরু বৈদ্য লন্ভি 

অজপা-৪্ুযধ-পানে শান্তি পায় ক্রমে ; 

ভূতগণ ম্বাত্রাধারে, মাত্রাগণ মনে, 

মনঃ অহঙ্কীরে-_মহঙ্কার বুদ্ধি তবে 

প্রকৃতি-চৈতন্টে বৃদ্ধি_-গুটাইয়া আনি 



ষষ্ঠ সর্গ। ১৭৫ 
চনে ৮৫ রশ রশ 

যোগবলে যত্তে শীর্ষে ধরি নিজ প্রাণ 

বিষয়-আহার-ত্যাগ- প্রায়শ্চিনত করি 

সম্ব,চিয়। ক্রমে ক্রমে-__বিষুরধাম-যাত্রী 
সচ্চ কিংবা দেবযানে লে নিরবাণ 
বিষুর পর অংশে__আবৃন্তি না করে, 
উদয় প্রলয় ত্যজে চিরকাল তরে। 

(৪ ) 

কিন্তু ধারা কভু কিছু উপায় না ধরে, 

কাম ভূঙ্জি কামমধুকলসে জড়ায়, 

যাতায়াত পিতৃষানে করি বারবার 

কামভোগে ক্ষিপ্ন-দেহপ্রাণ, কল্পক্ষয়ে 

তাহাদের কর্মফল গুটাইয়া বলে 

অনিচ্ছায়__মহাছুঃথ দিয়া__-আনে টানি 

প্রকৃতির সন্নিধানে- পুরব কথিত 

তত্ব-উদ্রর্তন-বিধি-মতে , অচেতনে 

পশে প্রকৃতি-ভিতরে-__জড়ু বা চৈতন্য 

মিশ্রিত সমান একাধারে গ্রেচ্ছ-গ্তি ; 

বিষুর একাংশে তবে ছুস্ত্যাজ্য নিয়মে 
কিছুকাল থাকি লীন লভিয়া বিরাম 
কল্লারভ্তে অটবৰ্তে কন্-পরিণাম ; 
বিষুতকথ কহি রুক্পা লভিল বিশ্রাম। 



১৭৬ ভাব-মাধব। 

(৪১) 
শুনিয়া সুুমুখী মাও] কৃতাঞ্জলি পুটে 
ভক্তিভাবে প্রণমিল বিষু্র উদ্দেশে ; 

রুক্সিণীরে আদরিয়। কহিল দেবকী 
“বধূ নহ মাতা তুমি গুরুপত্বী মোর 
তব সন্নিধানে নিতা উপদ্দেশ লি 

চিরজীবী চির এয়ো কৃষ্ণ-মনোরমা 
কুষ্ণ সহবাসে সদা ধশ্মীপথে চর ;-- 
অমর হউক শিশু-_পিতৃ-অনুগামী ; 
ভারত-আকাশে তুমি রমণী-রতন 
পতি দেবতার পুজা প্রচারিলে ভবে 

পতি-প্রেম-সিন্ধুনীরে বিসজ্জিলে নিজে । 

অনুপম] দময়ন্তী-_ _রুল্সিণী যে কুলে 
জনমিল”_কন্যাযশে চির যশোবান-__- 

বিদর্ভের রাজকুল বহু পুণ্যবান্।” 

? 



শলগুঙশ্ব শহল্দ £ 

০১১ ১ 

(১) 

অসংখ্য পর্ববতর্পাতি, ভসংখ্য শেখর 

শিরোদেশে ঘিরাজিত পাদপনিকর ; 

অসংখ্য ঘোগীল্দ্র যেন জটা-বিভষণ 

জড় সমাধিতে আছে চির নিমগণ ১ 

রজোধারা ক্রোতন্বতী গিরি বহি যায় 

উপবীত শোভে ঘেন যোগীন্দ্রের গায়। 

পর্ববতের মাঝে মাঝে গহন কানন 

নিঃশঙ্গ শ্বাপদচয় করে ধিচরণ ; 

মাঝে মাঝে স্বাভাবিক ন্দ্ধ জলরাশি, 

খেলে স্থথে জলচর, সারস সর্বরসী ; 

কোথাও ব৷ ফুলতরু, ফুলকুল ঝরে, 

মধুমন্ত মধুকর মধুর শুগুরে ; 
কোথাও পঞ্চম স্বরে বিহঙ্গ বঙ্কারে, 

মঙ্গল-আবতি ঘেন করে বিশ্বাধারে। 

১২ 
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স্থানে স্থানে দেবালয় রাজে নিরজনে 

শ্বেত স্বচ্ছ ধৌত যেন চাদের কিরণে ; 
রজঃছ্যুতি ঝলে তার কুপ্ভের ভিতর, 

মেঘ-অন্তরালে যেন গুপ্ত শশধর। 

স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমে নিকুগ্জ-নিলয় 

স্বভাব স্তৃষুপ্ত যেথা চিরশান্তিময় ; 

কোথাও নিভৃতে কেহ একা! চিন্তা করে,__ 

“কোথা ছিল পূর্বেব নর কোথা যাবে পরে।” 

কোথাও নির্ঝর ঝরে, বহে স্বচ্ছ জল, 

কোথাও শস্ঘের ক্ষেত্র সুজল শ্যামল, 

কোথাও নিবাসে ভীল, কোথা বা' ব্রাহ্মণ, 

ভীমকান্ত গুণে যেন হয় সম্মিলন । 

নান! দেশ দৃশ্য দেখি প্রকুল্ল অস্তর, 

ক্রমে কৃষ্ণ পঁহুছিল পাঞ্চাল নগর। 

(৩) 

যদুগণ-আগমন শুনি হৃষ্টমতি 

আপনি পুজিল আসি পা্চালের পতি, 
বিনোদিয়া রামকুে, ন্বল্তি সম্তাষণে 

উঠাইল মহানন্দে নির্দিষ্ট ভবনে, 
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স্থখ-ন্বচ্ছন্দের তরে যুথা প্রয়োজন 

আপনি করিয়া দিল সর্বব আয়োজন । 

শিষ্টাচারে তুষি দৌহে দ্রুপদরাজনে 
বিদায়িল নিজু কাজে বিনাত বচনে। 

সমাপিয়। নিত্যকুত্য, সুখী ষছুগণ 

তোজন-শয়নে শ্রান্তি করে বিমোচন । 

দিবাশেষে শুদ্ধবেশে পুলকিত মন 

নগরের উপকণে করিতে ভ্রমণ 
বাহিরিল এক কৃষ্ণ একনি্ঠমতি__ 

“ধম্রাজ্য হেতু চাহি ধাম্মিক নুপতি |” 

(৪) 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কৃষ্ণ আসি নদীতীরে 

স্বন্দর উদ্ভানমাঝে প্রবেশিল ধীরে, 

দেখিতে দেখিতে মেঘ ঢাকিল গগন, 

গুরু গরজিল বড়, ছুটিল পবন, 

দামিনী কামিনী যেন তরাে চমকে 

তরল তড়িতে মুঃ দিগ বলয় বকে । 

অস্ত ঝড়ে উভরডে সকলে পলায়, 

কে কোথায় পলাইয়।৷ পরাণ ব্চায় ; 

নিমন্ত্রিত গাগন্থক অতিথি ভিক্ষুক 

বাঁচাইতে নিজে নিজে সকলি উৎসুক । 
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উদ্ভানে দেউল মাঝে কৃষ্ণ মহাশয়, 

ঝড় বুষ্ঠি এড়াইতে লইল আশ্রয় । 
সঙ্গে তার প্রবেশিল অন্য পঞ্চজন 

বৃষ্টি-বিতাড়িত-দেহ দেখিতে ব্রাঙ্গণ । 

(৫ ) 
বিল মুষল ধারে ; বন্ধ ছয় জন 

দেউল মাঝারে বসি করে আলাপন, 

কুঞ্জ কহে কে তোমরা) কোথায় বসতি, 

কিব! বুক, কিবা কার্যে আইলে সংপ্রতি, 

আকার প্রকারে বুঝি ভাই পঞ্চ জন, 

স্যপ্টি-অগ্রগামী যেন মহাভ়তগণ । 

তাহাদের জ্যেষ্ঠ যেই করিল উন্তর, 
প্রার্গী মোরা হেখ! সবে দেখি জয়ংবর : 

ভাই পঞ্চ,ষজন মোর জন্ম উচ্চ কুলে, 

চেট্টিল পবল জাতি নাশিতে সমু, 

হরিল সর্বনস্স ধন, করিল ভিখারা, 

ভমি দেশে দেশে তাই ভিক্ষান্ন-আহারা, 

মাত সহ যাপি কাল যখন যেমন, 

সংসারে পশিতে আর নাহি সরে মন। 

( ৬) 

মনে লয় গৃহ ত্যজি যাই দূর বন, 

পন্ম-আচরাণে যাপি ু2খর জীবন । 
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ধর্ম কি সুলভ এতো,*কৃষ কহে হাসি, 

গুহ ছাড়ি হবে তাই ধন্মের প্রয়াসী, 

ংসারে সামান্য &ব্শে বিচলিত মন, 

কেমনে করিবে ধশ্ম-মনোনি গ্রহণ ? 

জীর্ণ নাহি হয় যার লঘু অন্ন জল, 

ক্লেশকর হয় তার পলান্ন কেবল। 

যে পদে যেখানে যার জনমগ্রহণ 

সেখানে সহজ তার ধন্ম-আাচরণ ; 

প্রাণবন্ধু হুখধন্ম সহজ সবার, 

বিপরীত করা তার শুদ্ধ পাপাচার ; 

গুরু-ব্রঙ্গ চধ্য। করি গৃহী হয় পরে 
বানপ্রস্থী নিরালম্থী ব্রন্গে প্রাণ ধরে। 

5 
বেদাঙ্গ পঠনে পুর্ণ বেদপরিচয়, 
ধন্মাঙ্গ-সাধনে হয় ধন্মের উদয়, 

বিহিত কর্ব্যত্যাগে হয় খন্হানি, 

ধন্মলাভে সর্ববকন্দ্ধ কর সম জানি, 

ধন্মক্ষেত্র দেহমাঝে আত্মময় খনি, 

গুরুবলে পশি তায় ধর ধন্মমণি ; 

মনোযোগী হবে বাল, যুব! যোগী ভোগী, 

প্রো কর্্মযোগী, বৃদ্ধ ব্রক্ষাক্মনিযোগী। 

১৮5 
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যুক্ত হয়ে কর সদ] কাধ্য সমুদয়, 

কম্ম-সম্পাদনে ধন্ধ নৈ্ষদ্্া নিশ্চয় । 

বক্তা কহে বাক্যে তব পাইনু চেতন, 

ন! ক্তানি আপনি কোন দৈব মহাজন ; 

অলৌকিক ভাব তব প্রাণমন হরে, 

বচন-নয়নে সদ] জ্ঞানামুত ক্ষরে। 

(৮) 

ভব উল্ত ভাব সদা ভাবিন্ জদয়ে, 

হারাইনু এবে সব দশা-বিপধায়ে, 

উদ্ধারিতে শাস্ অর্থ নারি আধাযনে, 

বিচলিত সংশয়ের চক্র আবর্তানে 

না জানি কি করণীয়, নাহি কিছু ধরি, 

নদানীত বেত্র সম ইতস্ততঃ করি। 

কিবা করি, কিবা ধরি, কহ মহাশয়, 

উপদেশ কর মোরে লইনু আশ্রয় । 

কুঞ্জ ভাবে “হবে এর মম মনে লয় 

রাজ্য-বিবজিিত পঞ্চ পাগুৰ নিশ্চয় ; 

আকার প্রকারে দেখি ক্ষত্রিয়-লক্ষণ, 

কষ্টে নিজ্র গুণকম্্ করিছে গোপন ; 

জতুগৃহ ষড়যন্ত্র এড়াইয়া ক্রেশে 

মাতা সহ গ্প্তভাবে ভরমিছে এ দেশে । 
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(৪৯ ) 

মিতাচারী শুদ্ধমতি ধরম-প্রবণ, 

ভালে প্রকাশিছে ভাবী মহত্ব লক্ষণ ; 

ধশ্ম আছে অধিকার দিব উপদেশ, 
ভারতের ভবিষ্যত উদ্ধর্ভা বিশেষ । 

প্রকাশ্যে কহিল কৃষ্ণ “শুন দিয়া মন, 

করণীয় প্রাণযক্ছ, প্রাণ-প্রসারণ ; 

আমাদের জন্ম সহ আবিভ্শাব যার, 

তিরোভাবে তিরোভাব, স্ৃহাদ সবার, 

সঙ্গে আসে সঙ্গে যায়, সঙ্গে করে বাস, 

যা থাকিলে “আমি” থাকে, অভাবে বিনাশ ; 

মঙ্গলকারণ নিত্য, অয়নের পথ, 

বিধি দিল সাধিবারে সর্বন মুনোরথ, 

না করিয়া করে যাহ! নিতুই সবাই, 

মন দিয়া কর সদা, করণীয় তাই। 

(১০) 

নিজে নিজ ধারণীয় হয় সবাকার, 

আপনে ধরিলে হয় ধারণার স্বর, 

“আপনে অপনি আমি” আত্মানামে কর, 

তাহারে ধরিয়া লভ পরম আশ্রয়; 
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সর্ববকাধ্য কর স্থে মনঃ বাধি তায়, 

করমের ফলাফল এডাবে হেলায়, 
আপনায় ধুত এক ধরম সার্থক, 

ইন্দ্রিযৰিস্তাঁর অন্য উত্কষ-সাধক। 

বক্তা কহে ধণন্ম কণ্ম শুনিন্ু বুল, 

কাধ্যতঃ না জানি সৰ বুঝিলাম ভুল, 

করযোড়ে যাচি ভিক্ষা, করুণ করিয়া 

কাধে মোরে ধণ্ম কণ্ম দেহ দেখাইয়া । 

. তথাস্ত্ব বলিয়। কৃষ্ণ ভাই পঞ্চজনে 

ধণ্ম-কন্ধে উপদেশ দিল সেই ক্ষণে ॥ 

(১১) 

বক্তা কহে ধন্ম এই, আছি যারে ধরি 

ইচ্ছায় ৰা অনিচ্ছায় তারি কন্ম করি, 

অন্ন্তানে করিয়া জীৰ করম তাহার, 

মনে মনে ভাবে কম্ম করিন্ু “আমার” ॥ 

তারে ধরি তারি কন্ম তারে ভাবি করে, 

তন্ময় হইয়া ষায়, অহংকার মরে । 

আমি আর বিশ্ব যায় এক পাত্রে গলি, 

কিছু নাহি থাকিয়াও থাকেত সকলি ; 
আমাতে সকলি আছে, আমিও সকলে, 

আমি তাতে সে আমাতে ভাগ্যক্রমে ফলে, 
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ছুইঃনাশে এক রাজে সর্বসত্র সমান, 

চিররে বিচ্ছেদের হয় অবসান । 

নাহি জানি তব ঝণ স্তবধিব কি দিয়া 

করণায় ধারণীয় দিলে দেখাইয়া । 

(১২) 

বিরমিল ঝড় জল, প্রসন্ন গগণ, 

নিজ নিজ কার্যে পুনঃ যায় লোকজন, 

'্বরায় মিলিব পুনঃ করি নিদ্ধীরণ, 

মন্দির ছাড়িয়া! সবে করিল গমন । 

পরদিন নবরাগে উদ্দিল তপন, 

তন উদ্যমে উঠি ভাই পঞ্চজন 

গুরু স্মরি শয্যা ত্যজি প্রাতঃকৃতা করি, 
কালোচিত ব্রাহ্মণের ছদ্াবেশ ধরি, 

ভাবিতে ভাবিতে হৃদে শ্রীপগুরুচরণ 

স্য়ংবর সভা মাঝে দিল দরশন। 

রাজন্য ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র আদি জন 
দেখিবারে ন্গয়ংবর পশিল প্রাঙ্গণ, 

কেহ হাসে কেহ ভাষে, লোকের বিস্তার, 

বীচিবিক্ষোভিত হেন সাগর-গরসার। 
(১৩) 

কাচন্বচ্ছ সভাগৃহে নৃপতি-ম গুল, 
গ্রহ-তযুরাগণ যেন গগণে উজ্জ্বল, 
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নিজ নিজ মঞ্চে বসি ছড়ায় কিরণ, 

ঝলসে নয়ন যেন বিজলি বরণ, 

কন্যালাভে আশা কভু স্ফুরিছে বদনে, 

মিলাইছে পুনঃ স্মরি লক্ষাবেধ পণে, 

আাশামগতৃষ্চিকায় নৃপগণে ছলে, 

তুলিছে আকাশে কভু পাড়িছে ভূতলে ; 

ভাবনায় বাধাইছে কন্যাভুজপাশে, 

কিবা পণ-পরাজয়-অপমান-ফশাসে ; 

কেহ ভাবে কুঞ্ী কন্যা, কষ্টসাধা পণ, 

পক্তি-আশে কে করিব সাগর-সেচন ? 

কেহ বলে কষ্টলভা কুষ্গ নীলো ২পল, 

অবশ্য ম্বণালে তার কণ্টক প্রবল । 

( ১৪ ) 

ক্ষণ পরে উত্রিল ভ্রাডকর ধরি 

নীলকান্ত-করছটা দ্রৌপদী স্থন্দরী, 

যমুনান্ডি ধরি“যেন নীলিম তরঙ্গে, 

নামিল আকাশছ্যতি যমুনা স্-রঙ্গে ; 

মঙ্গল-বিধান-অস্তে নমে সবাকারে, 

রূপের প্রপাত যেন ঝারে করধারে । 

রাজগণ বদ্ধদৃষ্টি কন্যার উপর, 

পশিল আলোকে ষেন পতঙ্গ-নিকর ; 
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আন্রাহার! ক্ষিপ্ত হেন অধীর-অন্তর, 

হাব ভাবে নীচ বৃত্তি প্রকাশে বিস্তর, 

দ্রৌপদী কুগিতা দেখি রাজন্য-নিকরে, 

লভ্জা] ঘ্বণা যুগপৎ জাগিল অন্তরে । 

মনে ভাবে, ভাগো মোর কেবা হবে বর, 

বরণীয় নহে কেহ রাজন্য বর্ববর । 

( ১৫) 
কন্যারূপ-মোহে সবে হইল বিহ্বল, 
পণ পুরাইতে দুঢ যতন বিরল, 

সাধক দেখিয়া সাধ্য সাপন। না করে, 

কর্ণে শুনি ব্রহ্গচ্ভানী কম্ম পরিহরে । 

শিথিল-যতন এবে একে একে যায়, 

বিধিতে না পারি লক্ষা সরমে পলায় ; 

একে একে মহারপা মানে পরাজয়, 

ধনুক ধরিতে কারো! সাহস না হয়; 

স্তম্ভিত রহিল সভা ক্ষণেকের তরে, 

কেহ নাহি কহে কিছু. চেষ্টা নাহি করে; 
হেনকালে সভামধো হইল প্রচার, 

রাজেতর ক্ষত্র কিংবা কেহ অন্য আর 

সমর্থ হইবে যেই লক্ষ্য বিধিবারে, 

নিশ্চয় দ্রপদকন্ডা বরিবে তাহারে । 
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ভাব-মাধব। 

( ১৬) 

সহসা ব্রাহ্গণদলে উঠে মহারোল.__ 

“উঠ উঠ, বস ৰস” করে গণ্ডগোল ; 

উদ্ভত ব্রাহ্মণ এক লক্ষা বিধিবারে, 

বলে চেষ্টা করে সবে বসাইতে তারে; 

ব্রাহ্মণ কখন নহে ক্ষত্র সমতুল, 

হাসাইতে চাহে বটু, কেমন বাতুল ! 
অন্ন-অর্থ মাগিবারে আইন ব্রা্গণ, 

প্রাপ্তিপথে দিবে কাটা, কে বটে এজন ? 

রাজদ্বারে ভিক্ষা করি রাজভোগো আশ, 

ব্রাঙ্গণের উচ্চ আশে ঘটে সর্বনাশ । 

কেহ বা রুধিতে তারে নিবারণ করে, 

লক্ষ্য বিধিবার শক্তি বুঝি বা এ ধরে ; 

যদি সিদ্ধি লভে, কুষগা করিবে বরণ, 

ক্ষত্রিয়ার বরণায় প্রশস্ত ব্রাহ্মণ । 

(১৭) 

নিরোধ না মানি ব্যক্তি হয় আগ্ুয়ান, 

স্তগঠিত দেহ বা বলবীর্যবান : 

নয়নে প্রতিভ। ভার প্রতিজ্ঞা অধারে, 

ভালে সন্ত, ধৃত প্রাণ উরস-কন্দরে 
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অগ্রে সরি ং ধরে র ধনু নাহি করে ভয়, 

সঙ্গে চলে "সহকারী ভ্রাতিচতুষটয় ; 
বিস্ময়ে সহত্র চক্ষু অজানিত জনে, 
বাক্যহীন চেষ্টাহীন দেখিল সঘনে ; 

দেখিয়া চিনিল কৃষ্ণ ভাই পঞ্চজনে 

জানাহল সন্কর্ষণে রহস্য গোপনে । 

আগন্থুক লক্ষি ছায়। পাত্রস্তিত জলে 

কৌশলে বিধিয়া লক্ষ্য পাড়িল ভতলে। 

ব্রাহ্মণ হইয়া করে পণে পরাজয়, 

আপমানে মৃতপ্রায় ক্ষত্রিযনিচয় । 

( ১৮) 

উতুফুল্প ব্রাঙ্গণদলে পড়ে মহা সাড়া, 

“ব্রাঙ্গণ ক্িতিল” হাীঁকে, দেয় বানুনাডা, 

উচ্চ ভাসে উচ্চ ভাষে আনন্দিত প্রাণে 

উত্তরায় উপবীত ঘন ঘন টানে ; 

অজিন আসমানে শব্দ খড়,খড় করে, 

চুক ঠাক কমঞ্ডলু ঘসে পরস্পন্জর ; 

ক্ষত নিন্দি কেহ ভুমে লগুড় প্রহারে, 

রুমি] ক্ষত্রিয়গণ ব্রালগণে ভঙ্কারে, 

সিংহের আহার লয়ে শুগাল পলায়, 

“মার মার» বলি সৰে মারিবারে ধায়। 
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ত্রাঙ্গণের নামধারী ভিখারীর দল, 

ক্ষত্রডরে উভরড়ে ছাড়ে সম্ভাস্থল ; 

কে জানে কে বটু এটা কোন্ দেশে ছিল, 

ভিক্ষা ঘুচাইয়া দিল, পরাণে মারিল । 
(১৯ ) 

প্রকৃত ব্রাহ্ষধন সব মহা? নিষ্ঠাবান্ 
ধন্ম-নাতি-সত্য-শৌর্ধ)-বলে বলীয়ান্ 

আততায়ী ক্ষত্রগণে নিবারি বিচারে 

বুঝাইয়া দিল দোষ শান্ত ব্যবহারে । 

ছলে কিংবা বলে হেথা দৃপ্ত কুরুগণ 

ষাল্ভসেনি হরিবারে বাধাইল রণ ; 

পণজেতৃ সাপে লড়ে কর্ণ মহাবীর, 

অন্য একজন সহ শল্য রণধীর ; 

বহক্ষণ লড়ে তবু কেহ নাভি হারে, 

কুরু-যোদ্ধদ্বয় তবে মানসে বিচারে, 

কুক্ষনণে হারিন্ু পণে, রণে কিবা হয, 

বহক্ষণ যুদ্ধ আর যুক্তিসিদ্ধ নয । 

হেন কালে ভুঙ্কারিল কষ বাধ্যবান্,.__ 

অধশ্্য সংগ্রাম ত্যজি রাখ ধশ্মমান | 
( ২০ ) 

কুক্বাকো ধন্ম থাকে, বাচে অপমান, 

যুদ্ধ ছাড়ি কণশল্য কুষ্েে দিল মান। 
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যহুষ্নুণ ব্রাহ্মণের পোষরুতা করে, 

দেখিয়া ক্ষত্রিয়গণ শান্ত হয় ডরে; 

কুষ্ণকোপ-কষায়িত ধম্ম-উপদেশে 

ফিরিল নৃপতিগন নিজ নিজ দেশে । 

কন্যা সহ পঞ্চ ভাই বেষ্িত ব্রাহ্মণে 

চলিল প্রফুল্প চিন্তে ভার্গব-ভবনে, 

অমনস্কী মাতৃজনে কহে সন্দোধিয়া, 

স্থখ-ভোগা। ভিক্ষা এক পাইন মাগিয়া, 

না হইল পুর্বেব কু এ হেন সুযোগ ; 

মাতা কহে পঞ্চ ভাই কর তাহা ভোগ; 

কন্যা দেখি কহে,__ভ্রম হইল বিশেষ, 

সামগ্ুস্তে ভুঙ্তী সবে,__পালহ আদেশ । 

3 

(২১) ণ 

মাতা সহ বসি সবে প্রফুল অন্তরে 

দিবাশেষে কথাবান্ু। কহে পরম্পরে, 

হেনকালে রামকুষ্জ সেথা ভুপস্থিত, 

কুন্তী আর যুধিস্টিরে বন্দিয়া বিহিত 
বিনীত বচনে ধীরে দিল পরিচর, 

পঞ্চ ভাই কুষে্ দেখি মানিল বিস্ময় ; 

কুষেে কহে যুধিষ্ঠির প্রত প্রেমরসে, 

তুমি কি হে আমাদের পুরব দিবসে 
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শিখাইলে ধর্ম কর্ম অনুকম্পা কনি, 

চলচিন্তে মহাজনে ধরিয়! না ধরি। 

কুশল জিজ্ঞামি কৃষ্ণ কহে সবিনয় 

মহাজন নহি তব মাতৃল-তনয়, 

সাধিব অনুক্ঞ্বা তব ভাই আজ্ঞাকারী, 

তব হিতে সর্ববহিত-_তুমি ধর্্মধারী | 

(২২) 

পাগ্ডব কহিল ষথা দেখিনু তোমারে 

সেই ভাবে আহ্বা। মোর ভাবায় আমারে, 

যদিচ অনুজ তুমি মেহের ন্ভাজন, 

তোম। প্রতি শদ্ধী ভক্তি প্রকটিল মন ; 

'ভাবাইলে যেইভাবে সে ভাব প্রবল 

নাশুস/লা ভাবিতে নারে মানস দুর্ববল ; 

শরীরে অন্ুক্ত বটে আহ্মায় অগ্রজ, 

গরুভাবে ভাব্য তৃমি হইলে সহজ ; 

বিষুপদে পথ ভুমি দেখাইয়া দিলে, 

চির খণজালে দ্ঢ় মোদের বাধিলে ১ 

কিবা করি কিবা ধরি ভাবের সাগরে 

দেহতরী ভাসাইয়া পড়িন্ ফাফরে ; 

দচাইলে নিমজ্জানে ভব-কর্ণধার 

ভোমার করুণা রুষ্$ মপার অপার । 



সপ্তম অর্গ। ১১৩ 

(২৩ ) 

কর্ণ কহে “যথারুচি,” আমি নহি পর, 

সদ! অন্রচর তব অন্জ দোসর ; 

কন্ঠবা সাধিব স্রখে লাগিয়া! তোমার, 

আমাতে রভিল তব প্রণ অধিকার । 

ধ্মগত-প্রাণ তুমি ধম্ম-অবতার, 

তোমা ধরি ধন্রাজ্য স্থাপিৰ আাবার ; 

ঘোবিবে ধরম শব উন্ভারে ভুধর, 

দক্ষিণ-পশ্চিম-পুর্বেব প্রশান্ত সাগর, 

চলিবে কৌশল কিংবা ছ্বলিবে সমর, 

নত কিংবা হত হবে ক্ষতিয় বর্লর ; 

' সম্ভবতঃ ছুষ্ট-রক্তে পৌত ভাবে পাপ, 

পুণাভ়মে প্রসারিবে ধান্মের প্রতাপ । 

দ্রৌপদী হইবে রাচ্ছা পুনঃ প্রাপ্ত রাজ্যে; 
প্রচারিবে রাজসুয় পা গুৰ সাসত্রাজ্যে। 

(২৪) 

ভিত পরামশ দিবা পাওস্ুতগণে, 

নিজ স্তনে রামকৃষ্ণ ফিরিল গোপনে, 
কৃষ্ণদত দ্রব্জাতে স্থসভি্ভিত ঘরে 

আসিয়া বসিল সবে দ্রপদ নগরে ; 

৯১৩ 
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ঞ্্ভ দিনে শুন্তক্ষণে পঞ্চভ্রাতা সহ. 

ব্যাসমতে দ্রৌপদীর হইল বিবাহ । 

অন্ধ রাজ্যে যুধিষ্ঠিরে স্হাপি যছুরায় 
আপন নগরে কুঞ্জ ফিরিল হৃরায় । 

রাজন্য-সমাজে অন্ধ রাখিবারে মান 

যুধিষ্ঠিরে তদ্ধ রাজ্য করিল প্রদান । 

বসতি খাঞ্চবপ্রস্ডে করিয়া স্কাপন 

যুধিষ্ঠির নিজ রাজ করিল শাসন । 

প্রজা রণ্ডি পঞ্চ ভাই ধন্মে রাখি সন 

মনঃলুাখে কিছুকাল করিল যাপন । 



উৎফুল্ল আনন্দে ভাসে দ্বারকা নগরী 

যাপিয়! দারুণ দুঃখে বিরহ সববরী 

কৃষ্ণ*-সমাগমে আজি, পতি-সমাগমে 

যেন আনন্দিত সতা ; জীবকুল যেন 

দারুণ নিদাঘতাপে তাপিযা বিষম 

বাঁচিল পরাণে পুনঃ বধা-সমাগমে, 

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রাণী হাসিল আনন্দে 

পুনঃ শহ্য-দরশনে ; নর নারী বৃদ্ধ 

যুবা হাসে ঘরে ঘরে ; অনাথে পাইল 

নাথ, বন্ধুহীনে বন্ধু, পুত্রহীনে পুত্র 

সাধকে সাধন-ক্ষেম, পতিতে আশ্রয়; 

ুন্মতি সুমতি ধরে কৃষ্ণের প্রতীবে। 
অভাব পুরিল সব “পুর্ণ”-সহবাসে, 

অনভাবে দ্রঃথহানি. শান্তি পরকাশে। 



১০৬ 
ং 
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ফু. 
প্রণমিয়া উগ্রসেনে সরি চৌোছে 

আর সব গুরুজনে, বন্দি ভ্রাতুজনে, 

অন্ফুট-বচন স্থৃতে তুলি নিজ করে, 

রুক্লিণী-মন্দিরে কুঞ্জ প্রবেশিল ধারে ; 
দুরে অগ্রসরি কুষেে মিলিল রুক্সিণী, 

এক মনন্তর যেন বিবপ্তিরা কালে 

প্রকৃতি পুরুষে মিলি লভিল বিরাম । 

স্বন্তখ আসনে কুঞ্জে বসাইয়া স্থাথে 

পাছুকা বসন বেশ খুলি নিজ করে 

ধোয়াইল পদদ্বয় শীতল সলিলে। 

ন্নান-অন্তে সাজাইল অগুরু চন্দনে, 

স্নকর-গ্রগিত মাল! দিল গলদেশে ; 

পুজি নিজ নিতাপুজা পতি-দেবতারে 

পাঠাইল নিত্যকর্ম্মে জপের আগারে। 
(৩) 

শিখিপুচ্ছ সম বিভ। বিমঞ্চিছে ভালে, 

উদ্ধ-আঁীখি যেন মাথি লঘু রক্তরাগে 
লক্ষিছে ভ্রমধ্ সদা প্ণরীকে মণি, 

চরণ উঠিছে উদ্ে বিনা সিধুপানে, 

স্থির-প্রাণ, স্থির লক্ষ্য আপন অন্থরে-_ 

জপ হ'তে উঠি কৃষ্ণ ভোজন-আগারে 



অষ্টম র্গ। ১৯৭ 

চলিল রুঝ্সিণী সত দ্বিরদ- গমনে 

অরুণ- সারথি-নীত অধাম। যেমন। 

নিজ-হস্ত 'পন্ক অন্ন পঞ্চাশ ব্যগ্তন 

বসাইয়৷ শুদ্ধাসনে ভূপ্ভাউল কষে, 

সম্মুখ বসিয়া নিজে করিল বাজন, 

পতিতৃপ্তি জানি রুক্সা তিরপিল নিজে । 

কৃষ্ণের প্রসাদ লভি তপ্ত প্রাণ মন, 

স্বামী-স্থাতে সেবে যদ মধ্যাহ্ন -তপন | 

(৪) 

পশ্চিম গগণে উঠে রক্মব ছবি, 

মুদিচে নলিনী ঢ়খ, অস্তমিছে রবি," 
সলিল শিকর বহে সান্ধ্য সারণ 

সাগর-জদয়ে ঝকে বিচিত্র গগণ | 

মধুময় গ্ীক্মকালে দিবা-অবসান, 
প্রাসাদ-অলিন্দে বসি পুলকিত-প্রাণ 

পূত্রসহ রুকু! কৃষ্ণ লভিছ্লে বিরাম, 

বাঁচিভঙ্গ ছলে সিন্ধু করিছে প্রণাম ; 
নীলিম নীবধি যগা মিলে নীলাকাশে 

দম্পত্তী মিলিল তগা স্ুখ-সহবা?স ; 

কতক্ষণ পরে রুক্মা মাধবে জিজ্ঞাসে, 

করব্য সাধিতে নাথ যাপিলে প্রবাসে, 



চেষ্টা কি হে ফলবতী হইল তোমার, 

1 ] 
কত খ৮ 

বসিবে কি ধশ্মিরাজা 'ভারতে আবার ? 

(৫) 

কৃষ্ণ কহে “বিধুমুখি আশা ফলবতী, 

অনিচ্ছার ইচ্ছা! তব উদিবার আগে (ক) 

আরম্তিল কার্ধা তার সুন্মন সূত্রপাতে ; 

ঈশানে উদ্দিল মেঘ, বর্ষিবে প্রবল, 

পাপ-অপগমে পুনঃ উজলিবে ধরা। 

মিলাইল কালে বিধি 'ভাই পঞ্চজনে 

কাধ্যক্ষম, হিতব্রত, ধন্মগত-প্রাণ 

বলবাধ্ো অগ্রগণ্য রাজন্য-ভিতারে 

নিকট কুটুন্ধ মম- _চন্দ্রবংশ-জাত-_ 
মম পিতৃন্বস্পতি পা্ডর তনয়, 

জোষ্ঠ তা যুধিষ্ঠির ধাম্রিক প্রবর, 
ছায়াসম অন্ুুগামা ভাই চারিজন-__ 

পাতিবে ধন্মের রাজ্য ভারত-ভিতারে 

স্বীয় দশম ধরে তারা, ত্বায় কম্ম করে। 

(৬) 

শুনিয়া বিধুমুখি, বহুশ্রুতা' তুমি, 

শাসিল সাআ্রাজ্য মহ! হস্তিন? নগরে 
সপ পদ পাশ ও শা পচ আপস শশা 7 শাাাাশিশীটিীাীিী 

এ ০ ৩ শি সস পপ পপ 

(ক( অনিচ্ছার ইচ্ছা অর্থাৎ কমার কামন! ূ 



' আম সর্গ। ৯ ১১৯ 

সোমন্থত রাজগণ রি পজ্ঞিী 

কুলে যেই জনমিষ্ল দুশ্স্ত নৃপতি, 

জাগাইল তাপসীর চিন্র-মরুভূমে 

প্রেম প্রত্রবণ যেই, রূপমোহজালে 

বাধিল আশ্রমমুগী, নীরস লতিকা। 

(যেই ফুলাইল গুনে, নিক্ষাসিল বারি 

কঠিন প্রস্তরে, গান্দর্ববা বিধানে যেই 

বিবাহিল শকুন্তল1-__স্বভাব-নুন্দরী, 

ভাগাবান্ স্্বুত বার ভরত নৃপতি, 

বিখাত ভারত-ভূমি আছে যার নামে ।১ 
জনমিল পুণ্যবংশে কত মহাজন 

প্রজাহিতে রত সদ ধরমজীবন । 

(৭) 

জনমিল কুলে সেই বহুকাল পরে 

জন্ম-অন্ধ ধৃতরাষ্্ী, পাণ্ড নরপতি 

পিতৃন্বস্থপতি মম ;-_রাজ্যভার অন্ধে 

দিয়া পাও সপত্বীক প্রব্রজিল*বনে। 

প্রসবিল পুত্র তিন পিতৃস্সসা মম 

ধন্মমতি যুধিষ্ঠির, ভীম মহাবাছু, 
সর্ববগুণে সম-শোভী অঙ্জুন স্থমতি ) 

ধরিল সপত্রী তার মাত্রী পুত্রদ্য় 
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নুবুদ্ধি নকুল আর সহদেব বীর । 
অকালে মরিল পাও_*আরোহিল চিতা! 
তাঁর মাত্রী ; নিরাশ্রয়। পিতৃন্গসা মোর 

পঞ্চপুত্র সহ দুঃখে ফিরিল নগরে। 

শস্কে শাস্ে সমপটু সর্ববমানোভারী 

পঞ্চ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ তার রাজ্য-অধিকারী । 

(৮) 

পাগুব-উত্কর্ষে ভূশ ব্াগিল অন্তরে 

ধুতরা্র-সৃত দুষ্ট ছুষোধন ভুঃখে, 

ঈপ্ানলে চিন তাঁর দহিল দারুণ : 

পাগুবে নাশিতে বহু চেষ্িল গোপনে ; 

নির্মাইয়া জতুগহ নিবাসের তরে 

স্থদুর বারণাবতে পাঠাইল ছলে 

কুন্তী সহ পঞ্চজনে প্রবাস-বিহারে। 

ভেদিল চক্রান্ত গুঢ় সুবুদ্ধি পাণ্ছিব 

বিহর-ৰোধিত, বিকল হইল চেষ্টা ; 

গুপ্ূ পঞণ্ধে সংগোপনে নিজ্রমিল সবে? 

অগ্নিযোগে জতুগন্ৃ দহিল নিঃশেষ ; 

ধ্বংশিল প্ম্ডর বংশ সখা ছ্ুবোধন 

“পাগুব মরিল দন্ি” প্রচারে নগরে 

মহাশোকে প্রজাগণ হাহাকার করে। 



মাতাসহ পঞ্চ ভাই নিরাশ্রয় এবে-_ 

চক্রান্ত-বন্ুল পাপী ছুযৌধনে ডরি 

দেশে দেশে প্রব্রজিল ব্রাঙ্মণের বেশে 

ভিক্ষ।-উপজীবী, রাজ্য-আশা পরিহরি 

ংসার-বিরাগী ; স্বয়ন্বরে ভেটি সবে 

দিলু উপদেশ নিত্য ধরম-করমে । 

আশ্রয় পাইল সবে, মম অনুগামী, 

পণ জিনি স্বয়ন্বরে জিতিল দ্রৌপদী ; 

রাজন্যের ভোগ্যা নারী ভূঞ্জিবে রা্ণেত 

রুধিল ক্ষত্রিয়কুল, বাধিল বিবাদ ; 

হরিবারে ভ্রৌপদীরে কুরু-অনুচর 

শল্য কর্ণ বাধাইল অধন্ম্য সমর 

ভীমার্ভুন সহ, কিন্তু পরাজিত প্রায় 

রণ ছাড়ি রাখে মান ভয়-তাড়নায় | 

( ১০) 

সাজাইয়া রাজভোগা বহু উপচারে 

প্রশস্ত প্রাসাদ চারু দ্রপদ-নগারে, 

বসাইনু আনি পিতৃন্সস্থ-স্থতগণে 

বিপদ-বিমুক্ত, যেন মেঘমুক্ত রৰি ; 
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শোভিল রতন পঞ্চ সমস্কৃত এবে; 
দ্রুপদ, মাতার মতে ধ্যাসের' বিধানে 
উদ্ধাহিল দ্রৌপদীরে পঞ্চভ্রাতা সহ, 
উচ্ছল পঞ্চভূতে এক দেহে আনি 
আপনি পুরুষ যেন সংজ্ঞ। প্রদানিল, 

বিরুদ্ধ-গমন-শীল ভিন্ন গ্রহগণে 

বাধিল সমান কেন্দ্রে শক্তি আকর্ষণী। 

ভাবা ধশ্মচক্রে পঞ্চ ব্যাসাদ্ধ পাণডব, 

পরিধি নিক্ষাম কম্ম, কৃষ্ণা অক্ষশলি, 

আবর্তক অনিচ্ছার ইচ্ছা! মহাবলী । 

(১১) 

এক পত্রী পঞ্চ পতি-_সমাজে বিরূপ 

ধম্ম-অনুরোধে ব্যাস আচ্ভাপিল বিধি, 

বিশেষ এ 'দেশ কাল পাত্র প্ররোজনে ; 

অনুকরণীয় নহে অন্য সাধারণে ; 

দু্ভন-্লাবিত এবে ভারতের ভূমি, 

প্রবলে রূধিতে চাহি দুর্ববলে অনিন্ত্য 

একতা-বন্ধন দৃঢ-_পঞ্চদেহপ্রাণ 

দ্রৌপদর দেহপ্রাণে একাকৃত তাই 

ব্যাসের কৌশলে, ধর্ম্ন্থিতি-হেতু। 

সতত অকৃত-আত্মা নারী-অনুগামী 
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রি ] ২০৩ 
চর লে কিল সলসপশি 

রর অনুগামী সদ! বিসর্গ ৫ যেমন, 

ব্যাধমন্ত্রে' নাচে ষমী__নারীমন্ত্রে নর। 

শুদ্ধাচারী যাজধসেনী রমণী-রতন 

ধন্মমান্ত্রে ভিত সদ করিবে সাধন । 

( ১২) 
আসক্তি-অভাবে বু পতি পত্রী নাহি 

কিছু বাধে, বস্তু যথা নিলিপ্ত আকাশে, 

সম বায় শ্বাসে ধরি বাঁচে বনু প্রাণী 

সম জলাধারে বহু করে গলপান ;-_ 

ইন্দরিয়ে বিষয় চরে যথ। প্রয়োজন, 

নাহি কিছু আসে যায় অনাসক্ত জনে । 

স্নদুর বন্দর লক্ষি বহি যায় পোত 

বাচি-বাত-সংঘর্ষণে কিছু নাহি মানে, 

জীবনপ্রবাহে তথা অনাসক্ত জন 

যায় বাহি লক্ষ্য রাখি আপন অন্তরে । 

সকলি জান তে! রুক্সে অনাসক্তা তুমি ; 

বিশেষ বিধান এই, আসক্তে সুবোধ 
কভূ নহে এই নীতি,__অশান্তি কারণ 

সাধারণে বাচনীয় নহে কদাদুন। 
( ১৩) 

ধৃতরাষ্থ অদ্ধ রাজ্য অপিল অচিরে ; 
নৃতন নগর পাতি আসিনু রাখিয়া, 



ভাব-মাধব। | 

ভাবী রাজ। যুধিষ্ঠির পরিবার সহ; 

রক্ষিবে জামাতাগণে ফ্রুপদ স্মতি 1৮ 

ধর্্মরাজা-সূত্রপাতে ভষিতা রুষ্জিণী 

কহিল হাসিয়া কৃঞ্চে, “দিল আত্ববলি 

ধন্ার্থে প্রথমে কুষণা, সভিল নিতরা 

ক্ষতি ধন্মরাজা হেত__চির যশন্সিনী-- 

ঘোষিবে ধার্দ্িকে সদা প্রণ্য নাম ভীর-_ 

প্ীশ-সমাধি-স্থে বঞ্চিল আপনে, 

__ উপাশ্য-বনলে নিহা সমাধি বিরল,__ 

-_ বধ! বিভক্ত আহ্বা না লে প্রসাদ, 

প্রেমাম্পদে জাপনার একান্ত নির্বাণ 

না জানিল পঞ্চ পাত্রে ত্বাঙ্গি নিজ প্রাণ ।”, 

€ 

(5811: 

কঠিল ভাসিযা কুষ্ণ “পঞ্চে যে করিল 

এক ভাবনার গুণে, ভানিল সে বত 

কান চিরকাল,তারে : আনেকে থাকিয়া 

সেই নিরন্তর গাকে একান্তে আপনে, 

বিশ্গত বান্াদেবে দেগি সর্বপাতে 

হেয় উপাদেয় ভার সকলি সমান 1” 

এতদূর শুনি রুল্সা উদ্বোধিল প্রাণে 

স্থপ্তোখিত মীন যেন, চাহিল চমকি 



অষ্টম সর্গ। » ২০৫ 

পতিমুখ-পদ্মপানে, বুঝিল ইঙ্গিতে 

সেঁ দেশের বাক্যণতীত ছুর্বেবাধ্য বার তা । 

“অনিন্দগ পরম সাধবী” প্রশংসিল বনু 

“দেবী যাক্দ্রসেনী নহে নারী সাধারণী; 

ধন্মে উৎসর্গিল নিজে রমণী-ললাম, 

প্রাতঃম্মরণীয় দেশে রবে তার নাম। ৮ 

(১৫) 

রাজা এবে যুধিষ্টির স্থখে রাজ্য করে 
সহকারী ভ্রাতা চারি, নেতা বান্থাদব, 

শুদ্ধা নীতি যাজ্জসেনী সর্বনপ্রীতিকরা, 

রাজ্য-আধিষ্টাত্রী দেবী জননী মঙ্গলা, 
ধন্ম-আর্থ-কাম-মোক্ষ উদ্দেশ্য মহান, 

অনুরক্ত প্রজাহৃদে বজ সিংহাসন । 

দুষ্টের দমনে তথা শিষ্টের্পালনে 

প্রসারিল স্খশান্তি নিরুদ্ধেগ দেশে, 

প্রকুল্প-অন্তর প্রজ। করে বসবাস 

একটি সংসারে যথা বহুপোষ্য ষাপে। 

উছলিল রাজকোষ ষষ্টাংশ-আদানে ; 
বাড়িল বাণিজ্য কৃষি গো-পশুঞ্পালন ; 

ধনধান্য-পরিপুর্ণ গৃহস্থ-ভবন ; 

মিতাচারী করে সবে ধন্মের পালন । 



২৬০৬৫ 

(ক) 

পি 

€ ১৬ ) 

নানা দেশ পর্য্যটটনে তীর্ঘররশনে 

বাহিরিল, মহারথী পার্থ কৌতুহলী ; 
প্রভাসের পুণ্য ভূমে উপনীল আসি 
ভেটিল মাধব সহ বহুদিন পরে। 

আলিঙ্গিল পরস্পরে স্থদৃট় বন্ধনে, 
মহোরস্ক মাহোরক্ষে মিলিল স্বন্দর, 

আকাশ বেষ্টিল যেন প্রশস্ত সাগরে 

নিজ প্রতিবিন্বধারী; কুশল জিজ্ঞাস 

পার্ধে মমাদরে কুষ্ণ আনিল স্পুরে । 

ভুলিল ভবন পার্থ যাদব-ষতনে, 
কাটাইল কিছু কাল পরম কৌতকে 

আহার-বিহারে তুষ্ট কৃষ্ণের ভবনে | 

ক্রমে পার্থ পরিচিত রমণীম গুলে, 

ভূলিল স্ৃভদ্রারূপে, ভ্রমর কমলে । 

(১৭) 
একদা! অজ্জ্ুন আসে রেবতীর ঘরে ; 

প্রথম দেখিল সেথা দ্োহে পরস্পরে ; (ক) 

জিজ্ঞাসিব রেবতীরে স্মুভড্রা। স্ন্দরী।__ 

কে বটে এ মহাশয় দরশন করি ? 
পাম্প 

অঞ্জন এবং সুভদ্রা পরম্পরে । 



অষ্টম সর্গ। 

রেক্তী কহিল হাসি,--তোমার এ বর 

'আীনিল খু'জিয়া বহু ওৰ সহোদর, 

মনোমতণ্হয় কিন কহ লো৷ স্থুমতি, 

(দবর হইতে ভাল ননন্দার পতি; 

আমোদিনী ভ্রাতৃজায়। পরিহাস করে, 

স্থভদ্রী ভাবিল সত্য সরল অন্তরে । 

প্রথমে বে ভাবে বারে করে দরশন 

ভাবিতে সে ভাবে তারে চায় তার মন, 

পতিভাবে ভাবি একে পাইল প্রসাদ, 
অভ্ঞ্ঞাতে ধরিল অন্ত গলে প্রেমফ্ষাদ | , 

৯২০৭ 

সপ জি 

(১৮) 

চিন্ত-সংযমনে পার্থ চেষ্টিল প্রবল, 

কি করিবে চেষ্টা তার কি করিবে বল, 

স্বভাবের আগে হয় সকলি বিফল, 
নির্ববাপিতে ৰিউনিয়৷ বাড়িল অনল । 
আগত-যৌবন। ভদ্রা ভাব-লীলাস্ছলী, 
অ।কৃক্-ভ্রমর যেন প্রায়স্ফট, কলি; 
পুরুষ-প্রবণ চিন্ত স্থুমুখী না জানে, 
ভাবিতে মধুর ভাব ভাল লাগ প্রাণে ; 
আনন্দে অভ্ভুনে দেখে, শোনে তার কথা,” 
অন্যথা হইলে যেন চিত্তে লাগে ব্যথা! ; 



২০৮ ভাব-মাধব। 

স্ভীব আপন কাধ্য সাধিল অন্তরে, 

অভ্ঞাতে অর্জুন-ভদ্রা সহায়তা করে ; 

চিন্তাকাশে প্রেমমেঘ হইল প্রবল, 

কে জানে কখন তায় বরষিবে জল। 
(১৯ ) 

মদন পাইল এবে আপন কবলে 

অভ্যন্ত-নিয়ম-যম বিরোধী অজ্জুনে ১ 

তুচ্ছিল যে এতকাল অমোঘ শাসন 
যার, সংঘমের বলে, হাহারি উপরে 

,সেই সে কুহ্ুম-শর নিরদয় আজি 

প্রতিশোধ সাধে নিদারুণ; পরাধান 

এবে সাধক স্বাধীন, করুণা-ভিখারা ; 

চিরজয়ী পরন্তপ পার্থ মহারথা 

শরে যার ত্রিভুবন ভরে, পরাজিত 

আজি মদন-সমরে ; বাধি মনসিজ 

কামপাশে শাসে ভদ্রাদভত প্রহরণে-- 

লইয়া ভ্রধনু তার, কেশে করি গুণ, , 

বদন-তুণীর হতে লয়ে অখি-শর, 

স্তন-বন্ম ধরি তার, হানে নিরন্তর | 

( ২০) 

জর্জরিত-তনু পার্থ অতনু-ভাড়নে 

সহিতে ন। পারি আর গ্রহার দুর্ববার 
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পলাইয়৷ মাধবের মাগিল শরণ ট 

“কাম-প্রেগোধ-জয়ী আমি ভাবি মনে মনে 

করি অহঙ্কার প্রভূ দেশ-পধাটনে 
বাহিরিনু দান্ডে, পরাজয়ি বিঃ শত্রু 

অন্থঃশক্র-পরাক্রম তচ্ছিন্ হন্তরে । 

পাইন্ু পরম শিক্ষা, নিবেদিব কিবা 

জানি সকলি তুমি আকার প্রকারে ; 

স্ুভদ্রী-শোভন-কান্তি কামিনু অন্তরে 

আপন আন্ঞাতে, হারাইনু ধুতি স্থিতি; 

নীরগত মানসম ভদ্রাগত প্রাণ; 
দয় করি কর প্রভু উপায় বিধান 

বিষম ব্যাধিত দ্াসে কর প্রাণ দান 1” 

(২১) 

মন্মণ-বিকৃত পার্থে হেরি বান্ুদেব 

কহিল ভাসিয়া, “কুস্থম-উদ্ভান হেতু 

যতন-কর্ষিত-ভূমি নিপতিত যদি 

রছে বহু দিন, আপনি জনমে তায় 

পুষ্পেতর লতা গুল্ম অযত্-প্রবল, 

যতন-কধি 5 যদি সাধু-চিন্ত-ভূমে 

না অস্কুরে গুরু-উপ্ত বীজ, কাম-আদি 

স্বচ্ছন্দ-সঞ্জাত তায় পুষ্ট তার রসে 

১৪ 



১০ ভাব-মাধব। 

বাড়ে রিপুচয় । সাধন-টৈগিলো তব 

মনৌজ এ বাধি পাইল প্রশ্রঘ বল্ ; 

যে কারণে উদে কাম, উপশমে শেষে 

সেই সে কারণ-ধুশ্ত ইষধ-.সবনে : 

কমনীয়-কান্তি ভদ্র তব রোগমূল, 

ভদ্রাই ভেষজ তব শান্তি-আন্মকূল। 

( ২২) 

শোয় এবে ভদ্র সহ বিবাত তোমার, 
কমনীয় পাত্র তুমি সকল প্রকারে,__ 

উপযুক্ত ভদ্রাপতি । অআন্যোহ্য-শোভন 

বর কন্য। সম শ্রাঘা উভযের কুলে, 

মম অভিমত, অনুমতি যুদিষ্টির 

দিবে স্রনিশ্চিত__ববণারা ভ্রাতবধু 

স্বতদ্রা শোঁছন। ভার । ক্ষব্রিযবিবাতে 

বন বিদ্ব বাধে ইস্টী কন্যার আদানে | 

স্টভযোগে বহু কন্য। রাক্ষস বিপানে | ৮ 

আনাইল মাতৃ-ভ্র।ত-আজ্ঞা, পার্থ, জাশ 

দত প্রেরি দ্রুতগি অভান্ট সাধনে । 

দিন যাঝ দিন পরে, মাস মাস পরে, 

অপূর্ণ উ্কট ইচ্ছা বিধিছে অন্তারে 

ড£খে দিন যাপে পার্থ দ্বারকা নগরে । 
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টু 

প্রবঞ্ডিলু গ্রিরিপুজা ইন্দ্রে সবহেলি 

নন্দালয়ে পূরন বাল-কুষমত : অন্তকৰি 

তার আনন্দিল বছুগণ শৈলোৎুসবে ; 
পুজিল নগুসর অন্তে গিরি রৈবতকে 

সমা(রাতে যছু, গোপ যগা গোবছনে | 

হাহ্ান সৌভাগালন্লনা সু প্রসমা এবে; 

মাতিল নাদবগণ শৈলোৎসহ্ব আজি ; 

বসন-ভুষাণে ভুষি প্রফুল শান্ডরে 

টচলিল ঘাদব-মুখা রৈবতক-নালে 

পরিজন সত,__ফলফুল খাছ আদি 

লঘে ভারে ভারে: প্রজাগণ জম্টমন 

শবূ7ট লা পদব্রজে চালে কুভভলে। 

চাড়িল প্রাসাদ সবে আনন্দ-বিহ্বল, 

মাধব-রুল্সিণী দৌতে রভিল কেবল । 

( ২9) 

পজা-তান্তে মাত সাব মভান উত্সবে, 

নাচে গায় দলে দলে মড সাধশানে ; 

রেবহী সঙ্গিনী সভ মাতিল উংসাব, 

নারাদাল বিধুমুখা নেতা আমোদিনা 
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হাসে গায় মহ! হর্ষে হাসায় কৌতুকে। 
স্থভড়া সুন্দরী স্থখে সহচরী সাথে 
মঙ্গল গীতিক! গাহি রৈবতক গিরি 

আবস্তিছে চারু-উরু স্ুচারু গমনে 

প্রমোদিনী মন্ডা যেন বালা মাতঙ্গিনা। 

এ হেন সুযোগে পার্থ সুসজ্জিত রথে 

অবিরুদ্ধা বালিকারে বসাইল তুলি 

মভাবেগে চালাইল অশ্ব বেগবান । 

রেবতী শুনিয়া কহে কিব। দুঃখ তায়, 

' ভাগাবতী ভদ্রা তাই ভ্রাতৃপতি পায়। 

(২৫) 

স্বমদ্রা হরির বলে পার্থ পলাইল, 

ধাবি দ্রুত দৃতগণ বারতা বিল, 

পার্থে ধরিবারে বীর চারি দিকে ধায়, 

কেহ উঠে কেহ পড়ি গড়াগড়ি যায়, 

ধরে বাণ ভতজ্ঞান মন্ড মধুপানে, 

উঠিবার শক্তি নাই হানে বাকাবাণে, 

“বিষম ছুনাত পার্থ করে চতুরালি 

বন্ধু হয়ে বন্ধুকুলে লাগাইল কালি । 

আপনার জন ভাবি করিনু সৎকার, 

ভগ্নী হরি দিল বটে ভাল পুরস্কার” 



অষ্টম সর্গ। 

কেহ বা যাদব হীকে ধরি ধন্র্বাণ, 

“পঁলাইছ 'কেন ভয়ে চৌরের সমান ; 

বীর বদি*্রগ রাখি ভও আগুয়ান, 

ভা না হ'লে এই বাণে লইব পরাণ ।” 
( ২৬) 

টিট্কারি শুনিয়া পার্থ কাপে রোষ-ভরে 

অশ্বরশ্মি ভদ্রাকরে দিয়া বাণ ধরে। 

রগরজ্জ্ব ধরি ভদ্র চালাইল রথ 

সাধিবারে ভ্রাতিশুভ, নিজ মনোরথ ; 

স্থভদ্রা চালায় রথ, অভ্ভুন নিবারে | 

স্থভদ্রা এড়ায় যুদ্ধ, অভ্ভুন হসঙ্কারে ; 

সৃভদ্রার বাবহার দেখি যছুগণ, 

হরণ এ নহে ভাবি বিসজ্জিল রণ । 

হেনকালে রামকুষ্ণ পরামর্শ, করি, 
দূতমুখে জানাইল বান্তা শুভকরী, 

কৃষ্ণ-আহন্ভা যছুগণ শিরোধাব্য করে, 

বুঝুতয়! বরবধু আনিল নগরে, 

মিলাইল দৌে শীস্র বিবাহ-বন্ধনে, 
মুক্তব্যাধি পার্থ যেন ওষধ-সেবনে । 

দা: 
একদা সাগর-সৌধে বসিয়। নিভৃতে 

মাধব রুক্সিণী সহ ;-_ধৃত-সর্বববেগ 
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পার্থ প্রশান্ত-গভীর-চিু-_একটিও 

চিন্তারেখা নাহি চলে" মনে, বিক্ষোভান্তে 

নি্নাত নীরপি-নারে উশ্ধি নাভি চলে 

যথা, জিজ্ভাসে মাধবে, “উপদেশ দিলে 

পভ. ধরিবারে নিজে, নারিন্ ধরিতে 

সবল হাহারে, ভবোগে ধাবিল বেগে 

কামনা-বন্তলে হত; পশ্চাতে দভিন্ু 
চান তাপানাল : তারো নাগ আন্দগত 

দ[7স. পকি »ন পাদ, সমহ- প্রদানে । 

কৈবলা যে একাভাব মাগি হব স্তানে ; 
সননকা7ল সমভাবে পাউ ঘেন শ্তিটি-- 

সর্ন বস্তার পর অবস্তা মতা । 

( ৯৮ ) 

“করণীয়-অনভাসে, পার্থ” কুপঃ কে 
“পারণায় নভে দুঢভুমি, কনো পন্য 
নিন স্তিতি কানে; পন্ম সবাকার প্রাণ 

সত উপল এবে, ধর তারে নিভা। 

কামনা-নিভীন কন্ম্ে আবিচ্জোদে ভষি, 

ভক্ট-প্রাধানে জগ ভক্ট, পদ্ম সনাতন 

ভাবে তন নিনা প্রত ভবে, নাতি তলে 
চ্যতি তব এখন হইল যথা ;_থাকি 
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সেই সে বিষুণর ভাবে আচ্যত আট্ট 

নি্বীময় কত -'পাসাদ ভউষ্জি নিরবপি 

সমর্থিবন্করিবারে সর্নন্কান্য ষযণা! 

করে সাধারণে, না পরশি ফলাফল 

পাপ প্নাঃ কর ভাই করম নিঙ্গাম, 

পন্ম-আর্থে কম্মী লভে শ্হিতি অবিরাম । 

25 

ইনাতেও যদি তব স্কিতি-ভঙ্গ ভয় 

করিও না তয় কভু বুগা ভান্রতাপ, 

আনান্দ সভিনে সন তচ্চি স্াভাশ্ভ, 

সফল-ত। বিকলতা। সভিলে সমান, 

দুঃখের হাক্ষত কিংবা সুখের মভতা। 

সভিষু্র শ্থিতি-হাগে নাহি কান্য করে । 

ইচ্ছাধান নহে কিছু এ জগতে তব. 

না আইলে না যাউবে আপন ইচ্ছায়, 

পরাপান তমি। অআধানেন্দাধান থাকে 

সহিষু৪্ কেবল । আন্-একাপান তুমি 
উপেক্ষি অপ্রিয়-প্রির, তিতিক্ষু প্রবল 

অনাসন্ত অবিচল ধন্মকশ্ম করঞ। 

মা! হবার তাই হনে তোমার কি তায়, 

অনপেক্ষ হণ সদা আপন-সভায় | 
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( ৩০) 

একা আসিয়াছ তুমি যাইবে অন্তিমে 

একা ; দ্বিতীয় না আছে তব তরে; 

যা দেখিছ সব একের প্রস্থতি নানা 
ওতপ্রোত ভাবে স্ুল সুন্ঘন দেহে বাস্তু 

বিরাক্তিছে সর্বত্র সমান । তবে কেন 

দুই ভাবি তুমি স্ফ.রিছ কুস্তি কভু 
স্থথছুঠখে, প্রিয়াপ্রিয়ে মান-অপমানে 

বিশ্ব আর তুমি এক, ভাবময়ী সন্ত 

ভিন্ন শন্য কিছু নাহি আর, তবে ভমি 

শম্ম(ইছ ডরিছ বা কারে ? বুগা। চিন্তা 

কেন হব সপন-কল্পনা সম ? একে 

নাহি সম্ভবে এ সব; ভ্রমনিদরা! তাজি 

ভাবময় আহবানে দৃঢ় ব্রত ধর 

আপনারে ধরি এক] করণীয় কর।” 

(৩১) 

প্রবোধিত পার্থ এবে, কিছু কাল পরে 

ফিরিল ল্নভড্রা সহ আপনার ঘরে : 

আন্ুগামা রামকুষ্জ সহ দলবল 

সঙ্গে লয়ে যৌত্রকের সামগ্রী সকল $_- 
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আনিল সহস্র দৃঢ় রথ হিরগুয় 
যুক্ত তায় দ্রুতগামী অশ্ব-চতুষটয়, 
মধুরা-প্রদেশ-জাতা৷ বু-পয়ন্ষিনী 

আনিল অযুত গাভী মহ তেজব্িনী, 

ধবল সহত্ অশ্বী হৈম-বিভৃষণা, 
কুষ্ধকেশী অশ্বতরী পবন-গমনা, 
পরিচ্য্যা-পটু গৌরী স্ববর্ণ-শোভিনী 
সহজ বয়স্থা দাসী শুদ্ধ-আচারিণী ; 

সহত্ম সমর-হস্তী, বসন কম্বল, 

বিশুদ্ধ বিমিশ্র স্বর্ণ, রতন উজ্জ্বল। 

( ৩২ ) 

মহা! হর্ষে গৃহে কুন্তী উঠাইল সব, 

পাগুব নগরে হয় আনন্দ-উৎসব, 

কৃষ্ণে মিলি যুধিষ্ঠির উৎফুল্ল অন্তরে 
তুষিল ভোজন-পানে কুটুন্ব-নিকরে, 
বাচ্ঠ নৃত্য গীত তথা নাট্য-অভিনয় 

দেখি শুনি যছুগণ আনন্দিত হয়, 

নান! স্থানে নান। দৃশ্য দেখি, মনোহর, 

জিজ্ঞাসিয়! যুধিষ্ঠিরে পুনঃ ফিরে ঘর, 

দলবল লয়ে সব ফিরিল যাদব, 

যুধিতির-অনুরোধে রহিল মাধব! 
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বাখিল অন্তরে তায় রাজন্য দুর্্মতি ; 
হূর্যোধনে ছুর্বিবসহ লাগে শেল সম, 
ঈরানল মনে তার জ্বলিল বিষম । 

( ৩৩) 

অদূরে আছিল মহা খাগুবের বন 

বহুবিধ শ্বাপদের ভবন ভীষণ, 

কৃষ্ণাজ্ভুন চারি ধারে জ্বালি হতাশন 

নাশিতে শ্বাপদ-কুল দাহিল সে বন। 

নিভৃতে আছিল সেই কানন ভিতর 

স্থনিপুণ শিল্পী ময়, জাতি আধোতর ; 

দাবানলে দাহে প্রাণ দি থাকে ঘরে, 

পলাইলে প্রাণে মরে অভ্ভুনের শরে, 

পরিবার সহ্গ ভয়ে লইল শরণ, 

প্রাণ ভিক্ষা দিল তারে অভ্ডুন সুজন । 

কহিল দানব পার্থে, কৃতজ্ঞ-অন্তর, 
কি করিব কাধা তব ক ধনুচ্গর, 

পার্থ কহে নাহি চাহি দান-প্রতিদানে 

প্রসন্ন মানসে তুমি যাও নিজ স্থানে । 
(৩৪ ) 

কহে ময় স্খী হয় তব কাধ্যে মন, 

বাগ পুরাইতে কেন হইলে কৃপণ £ 

যাদবে পাগুবে প্রীতি-_-বাধিল সংহতি, 
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পার্থ'ক কহে হুআমি কিছু চাহি না এখন, 

কষ হেতু কর কিছু যদি চাহে মন। 
কৃষ্ণ কহে আছে এবে কিবা কাধ্য মম, 

পার যদি কর এক সভা নিরুপম, 

অদ্ভুত হইবে যাহা নর সন্তব, 

হেরিয়া পড়িবে ভ্রমে দেব কি মানব, 

হেন সভা-গহে সুখে বসি ধর্্নবীর 

শাসিবে ধশ্মের রাজ্য রাজা যুধিষ্ঠির | 
কহে শিল্পী পুলকিত কৃষ্ণপদে নত 

পাইনু উচিত আজ্ঞ। মম মনোমত ; 

রাজ-রাজেশ্বর হেতু হবে সভাতল, 

দেখাই মনস্ুখে শিল্পের কৌশল। 

(৩৫) 
গ্ুরুসথ পাগুবের গুরুসথা ক্রমে 

উৎসুক হইল কৃষ্ণ পিতৃ-সমাগমে, 

আমন্্িয়া যুধিষ্টিরে বিনীত বচনে, 

ভক্তিভাবে প্রণমিল কুন্তীর চরণে ; 

সমাদরে স্তদ্রারে সম্তাষি বিহিত 

বধূজন-করণীয় বুঝাইল হিত £ 
নিবেদিল ভদ্রা কৃষ্ণ নমি বারম্বার 

্টরুজনে জ্ভাপনীয় বু সমাচার ; 
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তগিনীরে তৃষি কুষ্ণ আশীর্ববাদ-দানে 

বিদায় লইল আসি ভ্রৌপদীর স্তানে ; 

ধোৌমা পুরোভিতে তবে ভেটি যদ্ুরীষ, 
সম্তীধষিল যথাবিধি মধুর ভাষায়। 

পাগুব-বেষ্টিত কৃষ্ণ শোভিল শ্রন্দর, 

অমর-বেগ্টিত যেন মহেন্দ্র অপর । 

(৩৬) 

স্নান-অন্থে জধীকেশ গন্ধমালা ধরি, 

জপ নমস্কার আদি যথাবিধি করি, 

অক্ষত কুম্ম দধি করি পরশন 
স্বস্তিবাচী দ্বিজগণে দ্রিল বহু ধন; 

গদাচক্র অসি আদি ধরি প্রহরণ, 

স্রতিথি নক্ষত্র দেখি করিল গমন ; 

স্গণরথে খগধবজ, দারুক সারধি, 

আপন ভবন যাত্রী বাসুদেব রী : 

হেনকালে যুধিষ্ঠির উঠি রগোপরে 

সারথিরে সরাইয়া অশ্ব-রশ্মি ধরে, 

অভ্জুন উঠিয়। কৃ প্রদক্ষিণ করে, 

স্বকরে বাজন করে ধবল চামরে ; 

ভীম আদি ভ্রাতগণ কৃষ্ণ-শুভকামা 

বহুল ব্রাহ্মণ সহ হয় অনুগামী । 
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( ৩৭) 
গ্রহ-পরিবৃত যর সহস্রকিরণ, 
শিষ্ে অনুগত যগা গুরু মহীজন,. 
চলিল স্মরিয়া নিজ গুরু সনাতন, 

এই ভাবে জনার্দন অদ্ধৈক যোজন; 

যুধিষ্ঠিরে পদে ধরি কমল-লোচন 

“নিবৃত্ত হউন” বলি ফিরায় তখন ; 

চরণে পতিত কুষ্ণে তুলি যুধিষ্ঠির 

শিরঃ চন্ি বিদাযিল মানসে অধীর ; 

“আসিব রায়” কৃষ্ণ করিয়া শপথ 

দ্বারাবতী-মুখে দ্রুত চালাইল রথ । 

অনিমেষ দেখে তার! কুষ্ণ-মনস্কামী, 

মনে মনে মাধবের হয় অনুগামী, 

ন পুরিতে মনস্কাম রথ যায় দুরে, 

ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণে ফিরে নিজ পুরে । 

টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, 
৩০ নং শিব নারায়ণ দাসের লেন, কলিকাত। । 

শ্রীফতীন্্নাথ ঘোষ, দ্বারা মুদ্রিত । 










